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Introducere 
 
Acest Raport de autoevaluare este parte componentă a Subactivității SA2.1 
Pregătirea grupului de auto-evaluare și elaborarea documentației necesare pentru 
implementarea CAF și Subactivitatea SA3.2 evaluarea individuală, pe baza unor 
criterii, a organizației și a experienței de muncă a evaluatorului, ca parte a 
implementării intrumentului denumit cadrul de auto-evaluare a modului de 
functionare a institutiilor, Cadrul de auto-evaluare a modului de functionare a 
institutiilor administratiei publice sau Common Assessment Framework (CAF). 
Scopul este de a elabora un plan de îmbunătățire instituțională. Acesta este un 
instrument implementat etapizat care identifică trăsăturile specifice de ale unei 
organzații din sectorul public cu scopul de a îmbunaătăți performanța respectivei 
organizații. 
 
Introducerea CAF ca instrument de management al calității și performanței din 
cadrul proiectului “Calitate și performanță în administrația publică locală a 
municipiului Urziceni” care vizează Consolidarea capacitații administrative a 
Unității administrativ teritoriale (UAT) Municipiul Urziceni, județul Ialomița, din 
regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Est, pentru susținerea unui management 
performant și calitativ prin implementarea si utilizarea a doua sisteme unitare de 
managenent al calitații CAF și ISO, aplicabile administrației locale, în concordanță 
cu ”Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calitații 
în autoritați si instituții publice 2016-2020”. 
Proiectul este co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă și are ca beneficiar UAT Municipiul Urziceni. 
 
Raportul de autoevaluare CAF – UAT Municipiul Urziceni 2018, cuprinde punctele 
tari, domeniile de îmbunătățit, acțiunile de îmbunătățire  și scorurile generale  
(obținute după reuniunea de consens) aferente fiecăruia dintre cele 28 subcriterii 
completate în chestionarul CAF UAT Municipiul Urziceni în perioada 20 – 26 
noiembrie  2018 de 12 evaluatori voluntari selectați. 
 
Documentul, numit „compilaţie” a evaluărilor, permite oficializarea rezultatelor 
reuniunii de consens, este întocmit de consultantul extern, este păstrat de 
Responsabilul CAF UAT Municipiul Urziceni și se înaintează spre informare 
conducerii UAT Urziceni. 
 
Acest document reprezintă baza pentru elaborarea Planului de acțiuni de 
îmbunătățire CAF UAT Municipiul Urziceni pentru perioada 2019 – 2021. 
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1. Procesul de autoevaluare CAF UAT Municipiul URZICENI 2018 
 
Procesul de autoevaluare CAF UAT Municipiul Urziceni s-a desfășurat   pe baza 
GHIDULUI privind PROCESUL DE AUTOEVALUARE ȘI DE ELABORARE/ 
IMPLEMENTARE/ MONITORIZARE/ EVALUARE/ REVIZUIRE A PLANULUI DE ACȚIUNI 
DE ÎMBUNĂTĂȚIRE CAF 2019 – 2021 UAT MUNICIPIUL URZICENI, elaborat de 
consultantul extern în cadrul proiectului. 
 
Resursele umane direct implicate în procesul de autoevaluare CAF din cadrul UAT 
Municipiul Urziceni au fost selectate de factorii de decizie din  instituție, pe baza 
criteriilor  propuse de consultantul extern și pot fi grupate astfel: 
 - 1 Responsabil CAF UAT Municipiul Urziceni; 

- 15 angajați, evaluatori voluntari, membri ai Grupului de  evaluatori, din 
care  a făcut parte inclusiv responsabilul CAF. 

 
În 12 noiembrie 2018, doi experți CAF din partea consultantul extern au susținut 
sesiunea de instruire pentru cei 15 evaluatori voluntari (au participat 14 
evaluatori). 
 
Dintre cei 15 evaluatori voluntari selectați, 12 evaluatori au completat cu succes 
online chestionarul CAF  în perioada marți 20 noiembrie, 10:00 – luni 26 noiembrie 
2018, 16:00. Evaluatorii au primit asistență directă la sediul UAT Municipiul 
Urziceni în prima zi de completare a chestionarului din partea unui expert CAF de 
la consultantul extern și consultanță online sau telefonică, pe toată perioada 
completării chestionarelor. 
 
Pe 29 noiembrie 2018, doi experți CAF din partea consultantului extern au 
facilitat întâlnirea de consens, la care au participat 9 dintre cei 12 evaluatori 
voluntari. În aceste condiții, 5 evaluatori au mai făcut reglaje la scorurile 
individuale, dar nu s-a obținut consens pentru nici unul dintre cele 28 subcriterii 
luate în discuție, iar scorurile finale au fost obținute ca medie aritmetică a 
scorurilor individuale. 
 
Rezultatele evaluării sunt prezentate nepersonalizat în ANEXELE 1 - 6. 
 
Punctajele cele mai mari s-a obținut la criteriul 4 – Parteneriate și resurse, 
subcriteriile 4.3 – Gestionarea finanțelor (80,08 puncte), 4.2 – Dezvoltarea şi 
implementarea de parteneriate cu cetăţenii/ clienţii (71,83 puncte, 4.1 – 
Dezvoltarea şi implementarea de parteneriate cheie (71,58 puncte). 
Pentru aceste subcriteriise consideră că în sistemul PDCA (PIVA) “Planul de 
acțiuni este pus în aplicare  și este monitorizat/verificat și pe baza 
verificării/revizuirii se fac modificările necesare”. 
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Punctajele cele mai mici s-au obținut la criteriul 2 – Strategie și planificare, 
subcriteriile 2.1 - Strângerea informaţiei privind nevoile prezente şi viitoare ale 
stakeholderilor/factorilor interesaţi (48,33 puncte) și 2.4 - Planificarea, 
implementarea şi revizuirea acţiunilor de modernizare şi inovare (52,5 puncte). 
 
Pentru subcriteriul 2.1 se consideră că în sistemul PDCA (PIVA) “Există un plan de 
acțiuni și este pus în aplicare” și pentru criterial 2.4  “Planul de acțiuni este pus 
în aplicare  și este monitorizat/verificat dacă se urmează pașii corecți”. 
 
Tot un punctaj mic (54,83 puncte) s-a obținut la criteriul 7 – Rezultate privind 
angajații instituției, subcriteriul 7.2 – Indicatorii utilizaţi pentru măsurarea 
rezultatelor privind gradul de satisfacţie al angajaţilor.  
Pentru acest subcriteriu se consideră că “Rezultatele indică tendințe de 
îmbunătățire și/sau majoritatea țintelor/ obiectivelor relevante au fost atinse/ 
sunt îndeplinite”. 
 
 
2. Concluzii 
 
Procesul de autoevaluare Caf în cadrul UAT Municipiul Urziceni a decurs în bune 
condițiuni, în condițiile în care dintre cei 15 evaluatori voluntari selectați inițial, 
12 au completat chestionarele online. 
Dintre cei 12 evaluatori care au completat chestionarele, absența a 3 evaluatori 
la întâlnirea de consens a micșorat semnificativ șansele de a se ajunge la consens 
și practic nu s-a obținut consens pentru nici unul dintre critarii/subcriterii. 
 
Pentru un prim exercițiu de aplicare a instrumentului CAF în cadrul UAT 
Municipiul Urziceni, se observă diferențe mari de notare (până la 95 puncte) 
pentru majoritatea subcriteriilor. 
 
De menționat faptul că au fost respondenți care nu au completat toate secțiunile 
din chestionar (puncta tari, domenii de îmbunătățit și acțiuni de îmbunătățire) 
pentru toate subcritariile. 
 
Rezultatele obținute în urma procesului de autoevaluare urmează să fie 
prelucrate pentru ca împreună cu conducerea UAT Municipul Urziceni să se 
elaboreze Planul de acțiuni de îmbunătățire CAF Municipiul urziceni 2019 – 2021. 
Pentru aceasta este nevoie ca împreună cu conducerea UAT Municipiul Urziceni să 
se identifice domeniile de îmbunătățit și să se prioritizeze acțiunile de 
îmbunătățire pe baza punctelor tari, domeniilor de îmbunătățirtși a acțiunilor de 
îmbunătățire identificate de evaluatori. 
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ANEXA 1 
Fișa de consemnare a PUNCTELOR TARI  

UAT Urziceni 
 
II. COLAȚIONARE TOȚI RESPONDENȚII 
 
SUBCRITERIU PUNCTE TARI 

 
Criteriul 1. Leadreship-ul instituţiei 

 
1.1  Disponibilitate, colaborare,cooperare 

Exista misiunea institutiei prin implicarea  angajatilor prin existenta 
codului de conduita al functionarilor publici 
-- 
- scopul primăriei şi viziunea acesteia se realizează  prin implicarea 
angajaţilor instituţiei şi a cetăţenilor. 
- obiectivele pe termen lung şi mediu, precum şi obiective operaţionale, 
acţiunile ce trebuiesc întreprinse pentru a le atinge, sunt cunoscute de 
către angajaţii instutuţiei 
- sunt asigurate transparenţa, etica, orientarea către cetăţeani prin 
afişarea pe site-ul instutuţiei. 
- codul de conduită este postat pe site şi este cunoscut de către angajaţi. 
- există increderea şi respectul între persoanele care deţin funcţii de 
conducere în cadrul instituţiei şi cele care deţin funcţii de execuţie.  
- există o comunicare eficientă dar sunt şi situaţii cand aceasta este mai 
puţin eficientă.  
- analizează periodic in şedinţele de consiliu obiectivele propuse şi cele 
realizate. 
- nu cunosc dacă au fost cazuri de conflicte de interese. 
--- 
- Adaptează misiunile, valorile şi orientările la schimbările mediului 
extern. 
- Are o buna viziune pentru atingerea unor obiective strategice, pe 
termen mediu si lung 
- Gestionează „conflictele de interese” prin identificarea potenţialelor 
domenii în care acestea pot apărea 
- Aplica codul de conduita al functionarilor publici 
--- 
Exista misiune si viziune 
-- 
- Transpune misiunea şi viziunea în obiective strategice - la nivelul 
instituiţiei a fost elaborată ,, Strategia de dezvoltare durabilă a 
municipiului pentru perioada 2016-2020 “; 
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- Asigură o bună comunicare cu  cetăţenii şi alţi factori interesaţi,  prin 
intermediul internetului, al mass mediei şi prin difuzarea  de materiale 
scrise; 
- Promovează orientarea către cetăţean solicitând rezolvarea căt mai 
rapidă şi  în temei legal a solicitărilor  venite din partea cetăţenilor; 
-- 
-urmareste realizarea proiectelor propuse; 
-orientarea catre cetatean; 
-comunicarea eficienta intre persoanele din cadrul conducerii si 
departamentul administrarea domeniului public si privat; 
-implicarea directa a conducerii in anumite activitati impreuna cu restul 
personalulului. 
-- 
Strategia de dezvoltare durabila. 
Codul de etica si conduit. 
Accesarea proiectelor de fonduri europene, in mod deosebit al 
proiectului "Calitate si performanta in administratia publica locala". 
-- 
creează un cadru de valori în care să fie incluse transparenţa, etica, 
orientarea către cetăţean. 
- pune la dipoziţia angajaţilor ghiduri de proceduri adecvate. 
-- 
Exista misiune la nivelul institutiei; 
 Conducerea realizeaza activitatile urmarind obiectivele; 
Exista un cadru de valori in care sa fie incluse etica si orientarea catre 
cetateni 
respectiv un Cod de conduita intern si un cod de conduita a personalului 
care ofera servicii sociale; 
Exista incredere si respect 
-- 
Transpune misiunea şi viziunea în obiective strategice - Strategia de 
dezvoltare durabila; 
Creează condiţiile pentru o comunicare eficace - Codul de etica si 
conduita; 
Accesarea proiectelor cu finantare din fonduri europene 
nerambursabile; 
Disponibilitate si orientare catre cetateni. 
-- 
Strategia de dezvoltare durabila. 
Codul de etica si conduit. 
Accesarea proiectelor de fonduri europene, in mod deosebit al 
proiectului "Calitate si performanta in administratia publica locala". 
-- 
- Formulează şi dezvoltă misiunea instituţiei şi viziunea prin elaborarea 
Strategiei de dezvoltare durabila a municipiului Urziceni, a Statutului 
municipiului Urziceni si a Regulamentelor sectoriale; 
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- Transpune misiunea şi viziunea în obiective strategice, obiective 
operaţionale (concrete şi pe termen scurt) şi acţiuni ce trebuie 
întreprinse pentru a le atinge.  
- Creează un cadru de valori în care să fie incluse transparenţa, etica, 
orientarea către cetăţean, cât şi un cod de conduită, prin elaborarea 
regulamentelor prevazute de lege ca fiind obligatoriu de adoptat. 
- Se asigură că misiunea, viziunea, valorile şi obiectivele strategice şi 
operationale sunt comunicate tuturor angajaţilor si a factorilor 
interesati. Informatiile sunt puse la dispozitie pe site-ul institutiei, sunt 
afisate la avizier, sunt comunicate prin intermediul compartimentului 
Biroului Secretariat, relatii publice sau  Compartimentului resurse 
umane. 
-- 
 

1.2 Existenta proceselor si structurilor organizationale,implementare prin 
utilizarea tehnologiilor disponibile 
Aplicarea sistemului de management prin audit public intern 
Implementare managementului si calitatii ISO 9001:2008 
Implementare sistem CAF 
- se aplică sistemul de auditul intern. 
- se realizează cu rezultate bune munca in echipă 
- se aplică principiile managementului calităţii  
- a fost implementat sistemul de măsurare a performanţei în cadrul 
instituţiei  ISO 9001. 
- Defineşte forme de management potrivite (nivele ierarhice, funcţii, 
responsabilităţi şi competenţe) şi asigură un sistem de gestionare a 
proceselor. 
- se fac evaluari anuale 
--- 
- Defineşte forme de management potrivite (nivele ierarhice, funcţii, 
responsabilităţi şi competenţe) şi asigură un sistem de gestionare a 
proceselor 
- Se implementeaza managementul calitatii 
- Identifică şi stabileşte priorităţile privind schimbările necesare legate 
de structura organizaţională şi metodele de lucru.   
- Stabileşte, în urma consultării, scopuri şi obiective măsurabile pentru 
toate nivelele instituţiei.  
- Utilizează si implementeaza în mod eficient tehnologia adecvată   
- Exista functii, responsabilitati si competente la nivelul institutiei 
--- 
Exista  fise post care  definesc locul şi contribuţia fiecarui post în 
atingerea obiectivelor individuale şi organizaţionale, care precizează 
sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post. 
-- 
- Aplică un sistem de management al informaţiilor incluzând auditul 
intern; 
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- Identifică şi stabileşte priorităţile privind schimbările necesare 
legate de structura organizaţională şi metodele de lucru.   
- Defineşte forme de management potrivite (nivele ierarhice, funcţii, 
responsabilităţi şi competenţe) şi asigură un sistem de gestionare a 
proceselor 
- Dezvoltă procesele şi structurile organizaţionale şi implementează, 
prin utilizarea tehnologiilor disponibile, procese şi structuri 
organizaţionale în concordanţă cu strategia, planificarea  nevoile şi 
aşteptările stakeholderilor. 
 
-- 
- Stabileşte obiective de performanţă şi rezultate de atins pentru 
activităţile desfăşurate, ţinând cont de nevoile şi aşteptările 
cetatenilor 
-- 
Existenta organigrama. 
Desfasurarea prezenta privind CAF . 
-- 
aplică un sistem de management al informaţiilor incluzând auditul 
intern 
- aplică permanent principiile managementului calităţii totale 
- stabileşte cadrul adecvat pentru un management de proiect şi pentru 
munca în echipă. 
-implementează un sistem de măsurare a performanţei în cadrul 
instituţiei ( ISO 9001:2000) 
-identifică şi stabileşte priorităţile privind schimbările necesare legate 
de structura organizaţională şi metodele de lucru 
-- 
Exista fise post si sunt respectate in principal atributiile prevazute in 
acestea; 
Exista un sistem de management al informatiilor incluzand auditul 
intern; 
Se afla in proces de implementare CAF; 
Se afiseaza si se comunica din timp dispozitia primarului privind 
programul de recuperare pentru zilele declarate libere; 
-- 
Implementarea managementului calitatii ISO 9001-2008; 
Existenta procedurilor operationale; 
Audit public intern 
Conducerea realizeaza activitatile urmarind obiectivele 
Exista un cadru de valori in care sunt incluse etica si orientarea catre 
cetateni 
respectiv un Cod de conduita intern 
-- 
Existenta organigrama. 
Desfasurarea prezenta privind CAF . 
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-- 
- Dezvoltă procesele şi structurile organizaţionale şi implementează, 
prin utilizarea tehnologiilor disponibile, procese şi structuri 
organizaţionale în concordanţă cu strategia, planificarea  nevoile şi 
aşteptările factorilor interesati; 
- Defineşte forme de management potrivite (nivele ierarhice, funcţii, 
responsabilităţi şi competenţe) şi asigură un sistem de gestionare a 
proceselor. 
Aplică un sistem de management al informaţiilor incluzând auditul 
intern; 
-- 
 

1.3 Conduce respectand valorile si obiectivele stabilite in cadrul institutiei 
       sprijina angajatii in indeplinirea responsabilitatilor, a planurilor si 
a obiectivelor spre a realiza obiectivele generale ale institutiei 
       manifesta dorinta de schimbare acceptand sugestiile si observatiile 
pentru imbunatatireapropriului stil de management 
--- 
- conduce respectând valorile şi obiectivele stabilite în cadrul 
instituţiei, acţionează prin puterea exemplului.  
- Initiativa privind imbunătăţirea condiţiilor de lucru 
- manifestă dorinţa de schimbare 
- respectă şi abordează în mod adecvat nevoile individuale ale 
angajaţilor 
--- 
- Conduce respectând valorile şi obiectivele stabilite în cadrul 
instituţiei, acţionând astfel ca model pentru angajaţi şi motivându-i pe 
aceştia prin puterea exemplului.  
- Sprijină angajaţii în îndeplinirea responsabilităţilor, a planurilor şi a 
obiectivelor spre a realiza obiectivele generale ale organizaţiei.  
- Respectă şi abordează în mod adecvat nevoile individuale ale 
angajaţilor. 
-- 
In urma evaluarii se fac propuneri de perfectionare a angajatilor 
-- 
- Manifestă dorinţa de schimbare acceptând observaţiile şi sugestiile 
constructive pentru îmbunătăţirea propriului stil de management. 
- Sprijină angajaţii în îndeplinirea responsabilităţilor, a planurilor şi a 
obiectivelor spre a realiza obiectivele generale ale organizaţiei. 
- Promovează o cultură a inovării şi perfecţionării prin încurajarea şi 
sprijinirea angajaţilor să formuleze sugestii de schimbare şi să fie 
proactivi în activităţile zilnice. 
-- 
Informează personalul asupra tuturor subiectelor de interes referitoare 
la instituţie 
-- 
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Cod etica si conduita. 
-- 
-conduce respectând valorile şi obiectivele stabilite în cadrul instituţiei, 
acţionând astfel ca model pentru angajaţi şi motivându-i pe aceştia prin 
puterea exemplului.  
-informează personalul asupra tuturor subiectelor de interes referitoare 
la instituţie. 
-sprijină angajaţii în îndeplinirea responsabilităţilor, a planurilor şi a 
obiectivelor spre a realiza obiectivele generale ale organizaţiei. 
-- 
Conduce respectând valorile şi obiectivele stabilite în cadrul instituţiei, 
acţionând astfel ca model pentru angajaţi; 
Informează personalul asupra subiectelor de interes referitoare la 
instituţie. 
Manifesta dorinta de schimbare; 
Sprijina angajatii in indeplinirea responsabilitatilor; 
-- 
Sprijinirea angajatilor in indeplinirea atributiilor. 
Informeaza personalul asupra subiectelor referitoare la institutie. 
Existenta codului de etica si conduita. 
Acceptarea sugestiilor in vederea imbunatatirii managementului. 
-- 
Cod etica si conduita. 
-- 
- Informează personalul asupra tuturor subiectelor de interes 
referitoare la instituţie. 
- Sprijină angajaţii în îndeplinirea responsabilităţilor, a planurilor şi a 
obiectivelor spre a realiza obiectivele generale ale organizaţiei.  
- Asigura promovarea angajatilor in conformitate cu prevederile legale 
; 
- Creează condiţiile necesare pentru delegarea de responsabilităţi. 
- Respectă şi abordează în mod adecvat nevoile individuale ale 
angajaţilor. 
-- 
 

1.4 Identifica politici publice cu impact asupra institutiei 
 mentine relatii constante  si proactive cu autoritatile executive si 
legislative adecvate 
  se asigura ca obiectivele si scopurile institutiei sunt aliniate cu politici 
publice 
  instituire si mentinere parteneriate si retele strategice 
--- 
- obiectivele şi scopurile instituţiei sunt aliniate cu politici publice.  
- acţionează în direcţia obţinerii unei bune reputaţii şi imagini, a 
instituţiei şi a serviciilor prestate.  
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- dezvoltă o strategie de promovare şi comunicare asupra serviciilor 
furnizate în ceea ce priveşte stakeholderii. 
- participă la activităţile asociaţiilor profesionale, ale organizaţiilor 
reprezentative şi ale grupurilor de interese. 
--- 
- Identifică politicile publice cu impact asupra instituţiei. 
- Nu implică sectorul politic în stabilirea obiectivelor în termeni de 
produse (calitatea serviciilor) şi rezultate (eficacitate), precum şi în 
dezvoltarea sistemului managerial în instituţie 
- Acţionează în direcţia obţinerii unei bune reputaţii şi imagini, a 
recunoaşterii publice a instituţiei şi a serviciilor prestate.  
-- 
Nu sunt implicari ale politicului 
-- 
- Instituie şi menţine parteneriate şi reţele cu stakeholderi/factori 
interesaţi (cetăţeni, organizaţii neguvernamentale, grupuri de interese, 
mediul de afaceri şi alte autorităţi publice): 
 parteneriat cu spitalul municipal, privind achiziţia de echipamente 
moderne de diagnosticare imagistică şi atragerea de personal medical 
cu pregătire superioară, oferind decontarea transportului; 
 cu institutiile de învăţământ prin oferirea de burse speciale  elevilor cu 
rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri interjudeţene, naţionale, 
etc.,  
  colaborează cu asociaţia  pensionarilor din municipiu 
 promovează parteneriate socio-culturale cu Asociaţia Femeilor 
Creştine din oraş; 
- Menţine relaţii constante şi proactive cu autorităţile executive şi 
legislative adecvate ; 
- - 
- Se asigură că obiectivele şi scopurile instituţiei sunt aliniate cu politici 
publice. 
-- 
-actioneaza in vederea realizarii obiectivelor propuse; 
-participă la activităţile asociaţiilor profesionale, ale organizaţiilor 
reprezentative şi ale grupurilor de interese 
-- 
Promovarea activitatilor sportive si cultural-sportive. 
Existenta parteneriatului/actionariatului privind Ecoaqua. 
-- 
instituie şi menţine parteneriate şi reţele cu factori interesaţi (cetăţeni, 
organizaţii neguvernamentale, grupuri de interese, mediul de afaceri şi 
alte autorităţi publice). 
-acţionează în direcţia obţinerii unei bune reputaţii şi imagini, a 
recunoaşterii publice a instituţiei şi a serviciilor prestate.  
-- 
Nu exista implicarea politicului in sarcinile si deciziile institutiei; 
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Sunt instituite şi menţinute parteneriate cu factori interesaţi (cetăţeni, 
organizaţii neguvernamentale, grupuri de interese, mediul de afaceri şi 
alte autorităţi publice). 
In acest sens sunt incheiate: 
- Conventie de colaborare cu Organizatia World Vision Romania in 
vederea implementarii in parteneriat a unui program de dezvoltare 
comunitara axat pe urmatoarele componente: educatie, dezvoltarea 
societatii civile, protectia si bunastarea copiilor, urmarind cu precadere 
interesul superior al copilului; 
- Acord de parteneriat cu Protopopiatul Urziceni in vederea 
implementarii in parteneriat a unui program de dezvoltare comunitara 
axat pe urmatoarele componente: educatie, dezvoltarea societatii 
civile, protectia si bunastarea membrilor comunitatii; 
- Protocol incheiat cu Serviciul fiscal municipal Urziceni pentru 
eliberarea certificatului de atestare fiscala, a adeverintei de venit; 
- Protocol incheiat cu Asociatia Nationala a Surzilor-Filiala Ialomita 
avand ca obiect asigurarea unui interpret in limbaj mimico-gestual 
autorizat; 
- Protocol de colaborare incheiat cu AJPIS Ialomita avand ca obiect 
dezvoltarea relatiilor de colaborare dintre parti in vederea sprijinirii 
achipelor de interventie locala in scopul identificarii, mobilizarii si 
inregistrarii tinerilor inactivi NEETs la Serviciul public de ocupare (SPO), 
in vederea acordarii acestora de masuri personalizate de sprijin( oferte 
de munca, reintegrare in sistemul educational, participarea la cursuri de 
formare profesionala); 
- Acord de parteneriat cu Asociatia Elena & RBK – Ingeri Salvatori; 
-- 
Asigurarea alinierii obiectivelor şi scopurilor instituţiei cu politicile 
publice 
Obtinerea unei reputatii si imagini bune a institutiei si a serviciilor 
prestate. 
Mentinerea unor relatii constante cu autoritatile executive si legislative. 
Promovarea activitatilor sportive si cultural-sportive. 
Existenta parteneriatului/actionariatului privind Ecoaqua. 
-- 
Promovarea activitatilor sportive si cultural-sportive. 
Existenta parteneriatului/actionariatului privind Ecoaqua. 
-- 
- Identifică politicile publice cu impact asupra instituţiei. 
- Menţine relaţii constante şi proactive cu autorităţile executive şi 
legislative adecvate. 
- Se asigură că obiectivele şi scopurile instituţiei sunt aliniate cu politici 
publice.  
- Instituie şi menţine parteneriate; 
- Implică sectorul politic, partenerii şi alţi interlocutori în stabilirea 
obiecti-velor în termeni de produse (calitatea serviciilor) şi rezultate 
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(eficacitate), precum şi în dezvoltarea sistemului managerial în 
instituţie. 
- Participă la activităţile asociaţiilor profesionale, ale organizaţiilor 
reprezentative şi ale grupurilor de interese. 
-- 
 

Criteriul 2. Strategie şi planificare 
 

2.1  Strange si analizeaza, in mod regulat informatii relevante pentru 
activitatea institutiei 
--- 
- strânge şi analizează, în mod sistematic, informaţii privind nevoile 
cetăţenilor.  
- strânge şi analizează, informaţii relevante pentru activitatea instituţiei. 
- există interes privind strategii şi planificări de dezvoltare. 
- există procesul CAF 
--- 
- Existenta strategiei de dezvoltare durabila la nivelul municipiului 
Urziceni 
- Analizează, în mod sistematic, punctele slabe şi punctele forte ale 
instituţiei 
- Strânge şi analizează, în mod sistematic, informaţii privind nevoile şi 
aşteptările factori interesaţi.  
-- 
A fost aprobata investitia privind extinderea sediului administrative ca 
nevoie prezenta si viitoare in creerea unui spatiu adecvat de lucru pentru 
functionari si pentru contribuabili. 
-- 
Nu sunt 
-- 
-rezolvarea solicitarilor adresate de catre cetateni  
-- 
Audit public intern. 
Raport anual. 
-- 
strânge şi analizează, în mod regulat, informaţii relevante pentru 
activitatea instituţiei, verificând sursa, calitatea şi acurateţea 
informaţiilor. Aceste informaţii le pot include şi pe cele privind domeniul 
social, juridic, eco-nomic, protecţia mediului ecologie şi demografie. 
-- 
Exista aprobata prin Consiliul local Strategia de Dezvoltare Durabila a 
municipiului  
Urziceni; 
Suntem in implementare cu cadastrul general; 
Exista in implementare instrumental de auto-evaluare de tip CAF; 
-- 
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Aduna si analizeaza informatii despre nevoile si asteptarile cetatenilor, 
prin intalniri si audiente. 
Analizeaza informatii despre activitatea institutiei, atat din rapoartele de 
audit, cat si urmare a intocmirii rapoartelor de activitate si discutiile cu 
factorii interesati. 
-- 
Audit public intern. 
Raport anual. 
-- 
Identifică toţi stakeholderii, relevanţi; 
- Strânge şi analizează, în mod sistematic, informaţii privind nevoile şi 
aşteptările factori interesaţi – este elaborata  strategia de dezv. durabila, 
se implementeaza cadastrul sistematic al localitatii, lunar se colecteaza 
si transmit datele solicitate la INS, se realizeaza Evidenta persoanelor 
pentru 25 localitati din zona. 
-- 
 

2.2 Dezvolta si aplica, la nivelul institutiei  metode de monitorizare  , 
evaluare a performantelor obtinute de salariati, conform cerintelor legale 
 Realizarea anuala a  unei analize a activitatii desfasurate in cadrul 
institutiei, precum si rezultatele obtinute in perioada de referinta 
 Prioritizeaza sarcini si resurse , presiuni pe termen scurt si lung  
--- 
- se realizează evaluarea performanţelor  
- analizează sistematic riscurile şi oportunităţile  şi identifică factorii -
cheie de succes pentru instituţie prin evaluarea periodică a mediului 
intern şi extern al acesteia. 
- se evaluează acţiunile şi activităţile realizate în termeni de rezultate şi 
de efecte/impact, precum şi calitatea planurilor strategice şi 
operaţionale. 
- prioritizează sarcinile ,resursele  şi cerinţelor factorilor interesaţi. 
- evaluează necesitatea modificării şi îmbunătăţirii strategiilor şi a 
metodelor de planificare.  
- Se realizează analize trimestriale, semestriale şi anuale 
--- 
- Evaluează acţiunile şi activităţile realizate în termeni de rezultate şi de 
efecte/impact, precum şi calitatea planurilor strategice şi operaţionale. 
- Prioritizează sarcinile şi resursele, presiunile pe termen scurt şi lung, 
precum şi cerinţelor factorilor interesaţi. 
- Evaluează necesitatea modificării şi îmbunătăţirii strategiilor şi a 
metodelor de planificare.  
-- 
S-au efectuat progrese in realizarea strategiei: programe POR,PNDL  
-- 
- Realizează evaluarea performanţelor anuale ale funcţionarilor publici în 
conformitate cu legislaţia în vigoare; 
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- Realizează evaluarea anuală a activităţii compartimentelor din 
subordine prin culegerea şi prelucrarea datelor necesare elaborării 
raportului anual al primarului. 
- Evaluează acţiunile şi activităţile realizate de-a lungul unui an în 
termeni de rezultate şi de efecte/impact, precum şi calitatea planurilor 
strategice şi operaţionale prin şedinţele de aprobare/rectificare a 
bugetului local; 
-- 
Evaluează necesitatea modificării şi îmbunătăţirii strategiilor şi a meto-
delor de planificare 
-- 
Audit public intern. 
Raport anual. 
Registratura electronica. 
-- 
analizează sistematic riscurile şi oportunităţile 
-- 
Se realizeaza anual evaluarea performantelor profesionale individuale ale 
angajatilor; 
Exista la nivelul compartimentului Registrul riscurilor; 
Este intocmit anual  Raportul primarului privind situatia economico sociala 
a municipiului Urziceni; 
-- 
Se realizeaza anual evaluarea performantelor profesionale individuale ale 
angajatilor; 
Exista la nivelul directiei economice Registrul riscurilor; 
Este intocmit anual  Raportul primarului privind situatia economico sociala 
a municipiului Urziceni; 
-- 
Audit public intern. 
Raport anual. 
Registratura electronica. 
-- 
- Prioritizează sarcinile şi resursele, presiunile pe termen scurt şi mediu, 
precum şi cerinţelor factorilor interesaţi; 
- Evaluează necesitatea modificării şi îmbunătăţirii strategiilor şi a 
metodelor de planificare.  
-- 
 

2.3 Implementare strategii si plan de actiuni in urma ajungerii la consens si a 
stabilirii prioritatilor,termenelor ,proceselor adecvate si a stucturii 
organizationale 
 Transpune obiectivele strategice si operationale ale institutiei in planuri 
si sarcini relevantepentru departamentele si personalul institutiei 
--- 
- există strategii şi planuri de acţiune în funcţie de termene. 
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- priorităţile sunt transpuse prin sarcini şi obiective, precum şi prin 
planurile intocmite. 
- planurile sunt realizate in conformitate cu normele 
--- 
- Transpune obiectivele strategice şi operaţionale ale instituţiei în planuri 
şi sarcini relevante pentru departamentele şi personalul instituţiei. 
- Implementează strategia şi planul de acţiune în urma ajungerii la 
consens şi a stabilirii priorităţilor, a termenelor, a proceselor adecvate şi 
a structurii organizaţionale. 
- Raportul primarului 
-- 
Se implementeaza strategia 
-- 
- Transpune obiectivele strategice şi operaţionale ale instituţiei în planuri 
şi sarcini relevante pentru departamentele şi personalul instituţiei; 
- Revizuie periodic procedurile operaţionale caracteristice fiecărui 
domeniu de activitate , în vederea creşterii eficienţei activităţii şi a 
păstrării cerinţelor impuse de standarde 
-- 
Implementează strategia şi planul de acţiune în urma ajungerii la consens 
şi a stabilirii priorităţilor, a termenelor, a proceselor adecvate şi a 
structurii organizaţionale 
-- 
Nu este cazul 
-- 
implementează strategia şi planul de acţiune în urma ajungerii la consens 
şi a stabilirii priorităţilor, a termenelor, a proceselor adecvate şi a 
structurii organizaţionale 
-transpune obiectivele strategice şi operaţionale ale instituţiei în planuri 
şi sarcini relevante pentru departamentele şi personalul instituţiei 
-- 
Transpune obiectivele strategice şi operaţionale ale instituţiei în planuri 
şi sarcini relevante pentru departamentele şi personalul instituţiei. 
-- 
Transpunerea obiectivelor strategice şi operaţionale ale instituţiei în 
planuri şi sarcini relevante pentru compartimentele şi personalul 
instituţiei 
-- 
Nu este cazul 
-- 
 Se realizează comunicarea strategiilor adoptate, în modurile prevăzute 
de lege; 
- Ca regulă, comunicarea se face cu respectarea prevederilor legale în 
ceea ce priveste termenele de solutionare. 
-- 
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2.4 Planifica schimbari care conduc catre procesul de modernizare si inovare 
,)utilizeaza tehnologie , servicii net(internet, email). 
 Integreaza instrumente si metode de masurare, utilizeaza principii ale 
managementului calitatii 
  Implementeaza sistem de management al schimbarii, monitorizeaza 
progresele obtinute in materie de inovare 
--- 
- interacţionarea cu cetăţeanul prin modernizarea serviciilor oferite către 
cetăţeni prin utilizarea tehnologiilor şi a  serviciilor de Internet 
- asigură resursele necesare pentru implementarea schimbărilor 
planificate. 
--- 
- Asigură implementarea unui sistem de management al schimbării eficace 
care include şi monitorizarea progreselor obţinute în materie de inovare. 
- Asigură resursele necesare pentru implementarea schimbărilor 
planificate. 
-- 
Nu sunt 
-- 
- utilizează tehnologia şi serviciile net : plata electronică prin Ghişeul.ro, 
platforma SEAP pentru achiziţii publice, transmiterea buletinelor 
statistice prin e-mail sau pe portaluri dedicate  (REVISAL, ESOP, etc) 
- este în curs de implementare registratura electronica; 
- Asigură resursele necesare pentru implementarea schimbărilor 
planificate, în limita sumelor prevăzute în buget 
-- 
Asigură resursele necesare pentru implementarea schimbărilor planificate 
-- 
Realizarea de sedinte in vederea identificarii potentialelor 
activitatii/aplicatii ce pot imbunatati / usura activitatea functionarului 
de executie. 
-- 
monitorizează sistematic indicatorii interni, ca şi factori ce pot alerta 
asupra necesităţii unei schimbări, şi cerinţele externe pentru modernizare 
şi inovare. 
-- 
Asigură resursele necesare pentru implementarea schimbărilor 
planificate; 
-- 
Asigurarea resurselor necesare pentru implementarea schimbărilor 
planificate. 
-- 
Realizarea de sedinte in vederea identificarii potentialelor 
activitatii/aplicatii ce pot imbunatati / usura activitatea functionarului 
de executie. 
-- 
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- Exista resursa umana cu pregatire superioara, capabila sa inoveze si sa 
se adapteze la schimbari ; 
-- 
 

Criteriul 3. Angajaţii instituţiei 
 

3.1  Dezvolta si comunica o politica de gestiune a resurselor umane bazata pe 
strategia institutiei 
 Promovarea angajatilor se realizeaza conform legislatiei in vigoare 
 Dezvolta o politica de recrutare, motivare promovare  
 Asigura conditii bune de lucru in cadrul institutiei 
--- 
- se analizează, în mod sistematic, nevoile prezente şi viitoare de resurse 
umane.  
- dezvoltă şi comunică o politică de gestiune a resurselor umane bazată 
pe strategia instituţiei.  
- se fac angajări in vederea asigurării necesarului de personal in vederea 
indeplinirii sarcinilor şi a responsabilităţilor. 
- se asigură concilierea persoanelor de etnie romă. 
--- 
 Se asigură că există resurse umane prin recrutare, alocare, dezvoltare 
capabile să îndeplinească şi să echilibreze sarcinile şi responsabilităţile 
 Dezvoltă, prin consultare, o politică clară prezentând criterii obiective 
în materie de recrutare, motivare, promovare, remunerare, 
recompensare şi de numire în funcţii de conducere.  
 Gestionează recrutările şi dezvoltarea carierei ţinând cont de 
respectarea echităţii în accesul la posturile din cadrul instituţiei şi de 
egalitatea de şanse 
 Ţine cont de echilibrul între viaţa profesională şi viaţa privată a 
angajaţilor. 
-- 
Personal ocupat pe activitatea de administrare creante fiscale dar nu si 
pe activitatea de indrumare si sprijin a contribuabililor 
-- 
- Asigură condiţii bune de lucru în cadrul instituţiei incluzând respectarea 
cerinţelor de sănătate şi securitate la locul de muncă. 
- Se asigură că există resurse umane capabile să îndeplinească şi să 
echilibreze sarcinile şi responsabilităţile ; 
- Dezvoltă o politică clară prezentând criterii obiective în materie de 
recrutare, şi de numire în funcţii de conducere; 
- Gestionează recrutările şi dezvoltarea carierei ţinând cont de 
respectarea echităţii în accesul la posturile din cadrul instituţiei şi de 
egalitatea de şanse 
- Analizează, în mod sistematic, nevoile prezente şi viitoare de resurse 
umane, ţinând cont de nevoile şi aşteptările stakeholderilor.  
-- 
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-Asigură condiţii bune de lucru în cadrul instituţiei incluzând respectarea 
cerinţelor de sănătate şi securitate la locul de muncă. 
-Gestionează recrutările şi dezvoltarea carierei ţinând cont de 
respectarea echităţii în accesul la posturile din cadrul instituţiei şi de 
egalitatea de şanse (de exemplu: nu face discriminări în funcţie de sex, 
persoane cu dizabilităţi, rasă, etnie şi religie). 
-- 
Comp Resurse Umane  
Asigurarea condiţiilor bune de lucru. 
Mentinerea echilibrului intre viata privata si viata profesionala.  
-- 
analizează, în mod sistematic, nevoile prezente şi viitoare de resurse 
umane 
-se asigură că există resurse umane. 
-asigură condiţii bune de lucru în cadrul instituţiei incluzând respectarea 
cerinţelor de sănătate şi securitate la locul de muncă 
- gestionează recrutările şi dezvoltarea carierei ţinând cont de 
respectarea echităţii în accesul la posturile din cadrul instituţiei şi de 
egalitatea de şanse 
-- 
Se analizeaza ca anumite compartimente au deficit de personal si se fac 
angajari acolo unde se considera ca este nevoie. 
Recrutarea personalului din cadrul institutiei se face fara a se face 
discriminari in functie de sex sau rasa. 
Astfel avem salariati personal contractual si functionari publici de 
executie de etnie rroma. 
Persoanele cu dizabilitati beneficiaza de locuri de parcare special 
amenajate pe domeniul public am municipiului. 
Se acorda o atentie deosebita persoanelor defavorizate care sunt sprijiniti  
si consiliati in vederea depasirii situatiilor de vulnerabilitate; 
-- 
Se analizeaza ca anumite compartimente au deficit de personal si se fac 
angajari acolo unde se considera ca este nevoie. 
Recrutarea personalului din cadrul institutiei se face fara a se face 
discriminari in functie de sex sau rasa. 
Persoanele cu dizabilitati beneficiaza de locuri de parcare special 
amenajate pe domeniul public am municipiului. 
Asigură condiţii bune de lucru în cadrul instituţiei incluzând respectarea 
cerinţelor de sănătate şi securitate la locul de muncă.  
Se asigură existenta resurselor umane capabile să îndeplinească şi să 
echilibreze sarcinile şi responsabilităţile. 
-- 
Dezvolta si comunica o politica de gestiune a resurselor umane bazata pe 
strategia institutiei 
Promovarea angajatilor se realizeaza conform legislatiei in vigoare 
 Asigura conditii bune de lucru in cadrul institutiei 
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-- 
- Resursa umana cu calificare superioară ; 
- Condiţii bune de lucru în cadrul instituţiei incluzând respectarea 
cerinţelor de sănătate şi securitate la locul de muncă ; 
- Monitorizează resusele umane implicate în dezvoltarea de noi tehnologii 
şi gestionarea infrastructurii IT&C ; 
- Gestionează recrutările şi dezvoltarea carierei ţinând cont de 
respectarea echităţii în accesul la posturile din cadrul instituţiei şi de 
egalitatea de şanse (de exemplu: nu face discriminări în funcţie de sex, 
persoane cu dizabilităţi, rasă, etnie şi religie) ; 
- Ţine cont de echilibrul între viaţa profesională şi viaţa privată a 
angajaţilor ; 
Acordă o atenţie deosebită nevoilor persoanelor defavorizate şi a celor cu 
dizabilităţi, în termeni de amenajare şi condiţii de lucru. 
-- 
Implicarea în proiecte 
 

3.2 Identifica competentele actuale la nivel individual si organizational 
  ii sustine si ii asista pe noii angajati 
--- 
- angajaţii deţin competenţe profesionale  in funcţie de competenţele 
prevăzute in fişele de post. 
- noii angajaţi sunt susţinuţi şi asistaţi prin indrumare, care se realizează 
la nivelul serviciului nostru pe o perioadă de 3 luni in vederea acumulării 
cunoştinţelor  
- se promovează mobilitatea internă şi externă a angajaţilor la nivelul 
instituţiei.  
--- 
- Identifică competenţele actuale la nivel individual şi organizaţional în 
termeni de cunoştinţe, aptitudini şi atitudini. 
- Promovează mobilitatea internă şi externă a angajaţilor.  
- Îi susţine şi asistă pe noii angajaţi (mentorat, coaching, tutorat).  
-- 
Nu sunt 
-- 
Identifică competenţele actuale la nivel individual şi organizaţional în 
termeni de cunoştinţe, aptitudini şi atitudini prin actualizarea periodică 
a fişelor post; 
- Îi susţine şi asistă pe noii angajaţi; 
- Promovează mobilitatea internă a angajaţilor. 
-- 
Îi susţine şi asistă pe noii angajaţi  
-- 
Asigurarea indrumarii pentru noii angajati. 
-- 
ii susţine şi asistă pe noii angajaţi 
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-identifică competenţele actuale la nivel individual şi organizaţional în 
termeni de cunoştinţe, aptitudini şi atitudini. 
-- 
Persoanele nou angajate sunt sustinute si asistate pe perioada de stagiu 
obligatoriu fiindu-le numit un indrumator de stagiu; 
Dezvoltă,  stabileşte prin consultare şi comunică o strategie în ceea ce 
priveşte dezvoltarea competenţelor angajaţilor. Aceasta include un plan 
de formare general bazat pe nevoile actuale şi viitoare ale personalului şi 
ale instituţiei (de exemplu: cursuri de formare obligatorii şi opţionale). 
Atunci când instituția creează un cadru adecvat care permite angajaților 
să-și dezvolte în mod continuu propriile competențe, să-și asume 
responsabilități mai mari și să-și asume mai multă inițiativă, angajații 
contribuie la dezvoltarea locului de muncă. 
-- 
Persoanele nou angajate sunt sustinute si asistate pe perioada de stagiu 
obligatoriu fiindu-le numit un indrumator de stagiu; 
Dezvoltă si  stabileşte prin consultare şi comunică o strategie în ceea ce 
priveşte dezvoltarea competenţelor angajaţilor. 
-- 
Identifica competentele actuale la nivel individual si organizational 
        ii sustine si ii asista pe noii angajati 
-- 
- Identifică competenţele actuale la nivel individual şi organizaţional în 
termeni de cunoştinţe, aptitudini şi atitudini; 
- Îi susţine şi asistă pe noii angajaţi (mentorat, coaching, tutorat); 
Promovează mobilitatea internă şi externă a angajaţilor. 
-- 
 

3.3 Obtinerea consensului intre manageri si angajati cu privire la obiective si 
la modul de masurare a gradului in care obiectivele au fost atinse 
 Pomoveaza climat de deschidere, comunicare si dialog  
--- 
- promovează un climat de deschidere, comunicare şi dialog şi 
încurajează munca în echipă. 
- Incurajează implicarea angajaţilor prin idei şi sugestii.  
- Sefii de servici şi compartimente sunt implicaţi in elaborarea planurilor 
de muncă şi activităţi ,cat şi în configurarea proceselor. 
--- 
- Promovează un climat de deschidere, comunicare şi dialog şi 
încurajează munca în echipă. 
- Caută obţinerea consensului între manageri şi angajaţi cu privire la 
obiective şi la modul de măsurare a gradului în care obiectivele au fost 
atinse. 
-- 
Deschidere si comunicare cu seful direct 
-- 
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- Promovează un climat de deschidere, comunicare şi dialog şi 
încurajează munca în echipă. 
- Îi implică pe angajaţi în dezvoltarea planurilor, strategiilor şi 
obiectivelor instituţiei, în configurarea proceselor, cât şi în identificarea 
şi implementarea acţiunilor de îmbunătăţire; 
- caută obţinerea consensului între manageri şi angajaţi cu privire la 
obiectivele propuse  
-- 
-Implicarea angajaţilor şi a reprezentanţilor acestora în dezvoltarea 
planurilor, strategiilor şi obiectivelor instituţiei, în configurarea 
proceselor, cât şi în identificarea şi implementarea acţiunilor de 
îmbunătăţire. 
-- 
Nu este cazul 
-- 
promovează un climat de deschidere, comunicare şi dialog . 
-- 
- Promovează un climat de deschidere, comunicare şi dialog şi 
încurajează munca în echipă; 
- Îi implică pe angajaţi în dezvoltarea planurilor, strategiilor şi 
obiectivelor instituţiei; 
-- 
Îi implică pe angajaţi în dezvoltarea planurilor, strategiilor şi obiectivelor 
instituţiei; 
Promovează un climat de deschidere, comunicare şi dialog. 
-- 
 Obtinerea consensului intre manageri si angajati cu privire la obiective si 
la modul de masurare a gradului in care obiectivele au fost atinse 
  promoveaza climat de deschidere, comunicare si dialog  
-- 
- Solicită implicarea proactivă a angajaţilor prin idei şi sugestii şi dezvoltă 
practici şi metode care favorizează implicarea acestora; 
- Îi implică pe angajaţi şi pe reprezentanţii acestora în dezvoltarea 
planurilor, strategiilor şi obiectivelor instituţiei, în configurarea 
proceselor, cât şi în identificarea şi implementarea acţiunilor de 
îmbunătăţire; 
- Caută obţinerea consensului între manageri şi angajaţi cu privire la 
obiective şi la modul de măsurare a gradului în care obiectivele au fost 
atinse; 
-- 
 

Criteriul 4. Parteneriat şi resurse 
 

4.1  Incheirea de parteneriate, acorduri de parteneriate cu diverse organizatii 
si societati comerciale 
Monitorizare si evaluare  procesele ,rezultatele si natura parteneriatelor 
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 Publicare de rapoarte anuale privind realizarile obtinute in anul anterior 
--- 
- stabileşte acorduri de parteneriat adecvate luând în considerare natura 
relaţiei.  
- sunt definite responsabilităţile fiecărui partener în gestionarea 
parteneri-atului incluzând acţiunile de control. 
- monitorizează şi evaluează, procesele, rezultatele şi natura 
parteneriatelor. 
- stabileşte parteneriate pentru rezolvarea unor probleme specifice, 
dezvoltă şi implementează proiecte în parteneriat cu alte organizaţii din 
sectorul public. 
- Stimulează activităţile din sfera de responsabilitate socială. 
--- 
 Identifică potenţiali parteneri strategici şi natura relaţiei cu aceştia 
 Stabileşte acorduri de parteneriat adecvate luând în considerare natura 
relaţiei 
 Stimulează şi organizează parteneriate pentru rezolvarea unor probleme 
specifice, dezvoltă şi implementează proiecte în parteneriat cu alte 
organizaţii din sectorul public. 
-- 
Semnarea PROTOCOLULUI CADRU cu SERVICIUL DE INMATRICULARI din 
cadrul INSTITUTIEI PREFECTULUI JUDET IALOMITA  
-- 
- Parteneri strategici – ECOAQUA (furnizorul serviciilor de apă potabilă şi 
canalizare) 
- Stimulează şi organizează parteneriate pentru rezolvarea unor probleme 
specifice, dezvoltă şi implementează proiecte în parteneriat cu alte 
organizaţii din sectorul public, cum ar fi :Agenţia de Ocupare a Forţei de 
Muncă, organizaţia  creştin – umanitară WORLD VISION, etc. 
-- 
Stimulează activităţile din sfera de responsabilitate socială 
-- 
Monitorizează şi evaluează, în mod regulat, procesele, rezultatele şi 
natura parteneriatelor 
Defineşte responsabilităţile fiecărui partener în gestionarea parteneri-
atului incluzând acţiunile de control 
-- 
identifică potenţiali parteneri strategici şi natura relaţiei cu aceştia  
-stabileşte acorduri de parteneriat adecvate luând în considerare natura 
relaţiei 
-- 
- Stimulează activităţile din sfera de responsabilitate socială; 
- Stabileşte acorduri de parteneriat adecvate; 
-- 
Monitorizează şi evaluează, în mod regulat, procesele, rezultatele şi 
natura parteneriatelor. 
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Stabileşte acorduri de parteneriat adecvate luând în considerare natura 
relaţiei. 
-- 
       Incheirea de parteneriate, acorduri de parteneriate cu diverse 
organizatii si societati comerciale 
       monitorizare si evaluare  procesele ,rezultatele si natura 
parteneriatelor 
     publicare de rapoarte anuale privind realizarile obtinute in anul 
anterior 
-- 
- Identifică potenţiali parteneri strategici şi natura relaţiei cu acestia; 
- Stabileşte acorduri de parteneriat adecvate luând în considerare natura 
relaţiei; 
- Defineşte responsabilităţile fiecărui partener în gestionarea parteneri-
atului incluzând acţiunile de control; 
- Monitorizează şi evaluează, în mod regulat, procesele, rezultatele şi 
natura parteneriatelor; 
- Stimulează şi organizează parteneriate pentru rezolvarea unor probleme 
specifice, dezvoltă şi implementează proiecte în parteneriat cu alte 
organizaţii din sectorul public. 
Stimulează activităţile din sfera de responsabilitate socială. 
-- 
 

4.2       Implicarea cetatenilor in probleme de interes public si in procesul de 
luare a deciziilor, prin participarea acestora la sedintele de consiliu local, 
prin publicare pe site-ul institutiei a proiectelor de acte normative pentru 
consultarea publicului 
     aplica o politica de informare  prin publicarea pe site-ul primariei si la 
sediul institutiei a hotararilor consiliului local, a convocarilor in sedinta a 
consiliului local ,a proceselor verbale de sedinta si a minutelor acestora. 
      infiintarea unui club al pensionarilor precum si organizarea de diverse 
activitati pentru acestia 
--- 
- prin participarea cetăţenilor la şedinţele de consiliu, din partea 
conducerii instituţie se manifestă o atitudine de deschidere la ideile, 
sugestiile şi plângerile cetăţenilor/clienţi.  
- se asigură o bună transparenţă a activităţii instituţiei, cât şi a deciziilor 
luate de aceasta şi a dezvoltării ei, prin publicarea rapoarte anuale, ţine 
conferinţe de presă şi postează informări pe pagina de web a instituţiei. 
- prin intalnirile periodice se incurajează în mod activ cetăţenii/ clienţi 
să se organizeze, să-şi exprime nevoile şi cerinţele şi sprijină grupurile 
cetăţenilor.  
--- 
 Asigură transparenţa instituţiei, cât şi a deciziilor luate de aceasta şi a 
dezvoltării ei (raportul primarului si participare la sedintele de consiliu). 
-- 
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- Se manifesta o atitudine de deschidere la ideile, sugestiile şi plângerile 
contribuabililor 
-- 
- Asigură transparenţa instituţiei, cât şi a deciziilor luate de aceasta şi a 
dezvoltării ei (exemplu: publică rapoarte anuale pe pagina de web a 
instituţiei,  postează informări pe pagina de web). 
- Încurajează în mod activ cetăţenii să se organizeze, să-şi exprime 
nevoile şi cerinţele şi sprijină grupurile cetăţenilor. 
- Încurajează implicarea cetăţenilor în subiecte/probleme de interes 
public; 
- Aplică o politică proactivă de informare  în legătură cu competenţele şi 
procesele altor autorităţi publice – ISC, Oficiul Judeţean de 
cadastru,instanţe, birouri notariale, etc. 
- Manifestă o atitudine de deschidere la ideile, sugestiile şi plângerile 
cetăţenilor/clienţilor. 
-- 
-Asigură transparenţa instituţiei, cât şi a deciziilor luate de aceasta şi a 
dezvoltării ei- postează informări pe pagina de web 
-Manifestă o atitudine de deschidere la ideile, sugestiile şi plângerile 
cetăţenilor 
-- 
Asigură transparenţa instituţiei, cât şi a deciziilor luate de aceasta şi a 
dezvoltării ei 
-- 
asigură transparenţa instituţiei, cât şi a deciziilor luate de aceasta şi a 
dezvoltării ei 
- incurajează implicarea cetăţenilor în subiecte/probleme de interes 
public şi în procesul de luare a deciziei 
-- 
- Încurajează implicarea cetăţenilor în probleme de interes public; 
- Asigură transparenţa instituţiei, cât şi a deciziilor luate de aceasta 
(exemplu: publică rapoarte anuale, ţine conferinţe de presă şi postează 
informări pe pagina de web). 
-- 
Încurajează implicarea cetăţenilor în probleme de interes public; 
Asigură transparenţa instituţiei, cât şi a deciziilor luate de aceasta 
(exemplu: publică rapoarte anuale, ţine conferinţe de presă şi postează 
informări pe pagina de web). 
Manifestă o atitudine de deschidere la ideile, sugestiile şi plângerile 
cetăţenilor 
-- 
      Implicarea cetatenilor in probleme de interes public si in procesul de 
luare a deciziilor, prin participarea acestora la sedintele de consiliu local, 
prin publicare pe site-ul institutiei a proiectelor de acte normative pentru 
consultarea publicului 
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     aplica o politica de informare  prin publicarea pe site-ul primariei si la 
sediul institutiei a hotararilor consiliului local, a convocarilor in sedinta a 
consiliului local ,a proceselor verbale de sedinta si a minutelor acestora. 
      infiintarea unui club al pensionarilor precum si organizarea de diverse 
activitati pentru acestia 
-- 
- Încurajează implicarea cetăţenilor / clienţi în subiecte / probleme de 
interes public şi în procesul de luare a deciziei ; 
- Manifestă o atitudine de deschidere la ideile, sugestiile şi plângerile 
cetăţenilor/clienţi ; 
- Aplică o politică proactivă de informare ; 
- Asigură transparenţa instituţiei, cât şi a deciziilor luate de aceasta şi a 
dezvoltării ei ; 
Încurajează în mod activ cetăţenii/ clienţi să se organizeze, să-şi exprime 
nevoile şi cerinţele şi sprijină grupurile cetăţenilor. 
-- 
 

4.3 Coreleaza  managementul financiar cu obiectivele strategice  
     asigura transparenta financiara si bugetara prin publicarea pe site-ul 
institutiei a bugetului ,precum si a situatiilor financiare. 
      asigura un management eficient al resurselor financiare, astfel incat 
Institutia nu are datorii si nici imprumuturi bancare. 
--- 
- se realizează o corelare a managementului financiar cu obiectivele 
strategice. 
- se asigură transparenţa financiară şi bugetară. 
- se asigură un management eficient al resurselor financiare. 
- sunt introduce sisteme inovatoare în ceea ce priveşte bugetarea şi 
planificarea costurilor. 
- se realizează o monitorizare permanentă a costurilor de producţie şi 
furnizare precum şi respectarea standardelor de calitate ale produselor şi 
serviciilor, luând în considerare participarea departamentelor 
organizaţiei. 
- se fac analize financiare cost-beneficiu inainte de a se decide acţiunile 
de invesţii. 
- prin sistemele moderne de control financiar şi promovează transparenţa 
controlului financiar pentru întregul personal. 
- sunt create sisteme paralele de contabilitate financiară şi analitică, 
incluzând bilanţuri (conturi de capital). 
- sunt alocate sumele necesare pentru costurile interne. 
- sunt Integrate în documente bugetare şi informaţii referitoare la alte 
tipuri de performanţă decât performanţa bugetară.  
--- 
- Corelează managementul financiar cu obiectivele strategice. 
- Asigură transparenţa financiară şi bugetară. 
- Asigură un management eficient al resurselor financiare. 
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- Introduce sisteme inovatoare în ceea ce priveşte bugetarea şi 
planificarea costurilor (de exemplu: bugetare multianuală, bugetare pe 
programe). 
- Monitorizează permanent costurile de producţie şi furnizare şi cele 
implicate de respectarea standardelor de calitate ale produselor şi 
serviciilor, luând în considerare participarea departamentelor 
organizaţiei. 
- Deleagă şi descentralizează responsabilităţile financiare şi asigură un 
control financiar centralizat. 
- Decide acţiuni de invesţii şi de control financiar pe baza analizei de cost-
beneficiu. 
-- 
Management bun al resurselor financiare  
-- 
- Corelează managementul financiar cu obiectivele strategice. 
- Asigură transparenţa financiară şi bugetară. 
- Asigură un management eficient al resurselor financiare. 
- Deleagă şi descentralizează responsabilităţile financiare şi asigură un 
control financiar centralizat către şcoli, licee, grădiniţe şi căte spital, 
- Introduce sisteme inovatoare în ceea ce priveşte bugetarea şi 
planificarea costurilor (de exemplu: bugetare multianuală, bugetare pe 
programe). 
- Dezvoltă şi implementează sisteme moderne de control financiar prin 
audit financiar intern; 
- luarea deciziilor pentru acţiuni de invesţii şi de control financiar pe baza 
analizei de cost-beneficiu 
-- 
-Monitorizează permanent costurile de producţie şi furnizare şi cele 
implicate de respectarea standardelor de calitate ale produselor şi 
serviciilor, luând în considerare participarea departamentelor 
organizaţiei 
-Asigură transparenţa financiară şi bugetară. 
-Asigură un management eficient al resurselor financiare 
-- 
Asigură un management eficient al resurselor financiare 
bugetare multianuală 
-- 
corelează managementul financiar cu obiectivele strategice. 
-asigură transparenţa financiară şi bugetară. 
-asigură un management eficient al resurselor financiare. 
-monitorizează permanent costurile de producţie şi furnizare şi cele 
implicate de respectarea standardelor de calitate ale produselor şi 
serviciilor 
-- 
Sunt publicate pe site-ul institutiei situatiile financiare; 
Exista audit financiar intern sic el realizat de Curtea de Conturi; 
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-- 
Asigură transparenţa financiară şi bugetară ; Sunt publicate pe site-ul 
institutiei situatiile financiare; 
Exista audit financiar intern si rapoarte realizate de Curtea de Conturi; 
Asigură un management eficient al resurselor financiare, Nu sunt 
contractate imprumuturi.  
Integrează în documente bugetare şi informaţii referitoare la alte tipuri 
de performanţă decât performanţa bugetară.  
Decide acţiuni de invesţii şi de control financiar pe baza analizei de cost-
beneficiu 
-- 
     Coreleaza  managementul financiar cu obiectivele strategice  
     asigura transparenta financiara si bugetara prin publicarea pe site-ul 
institutiei a bugetului ,precum si a situatiilor financiare. 
      asigura un management eficient al resurselor financiare, astfel incat 
Institutia nu are datorii si nici imprumuturi bancare. 
-- 
- Corelează managementul financiar cu obiectivele strategice; 
- Asigură transparenţa financiară şi bugetară; 
- Asigură un management eficient al resurselor financiare; 
- Introduce sisteme inovatoare în ceea ce priveşte bugetarea şi 
planificarea costurilor - bugetare pe programe; 
- Monitorizează permanent costurile de producţie şi furnizare şi cele 
implicate de respectarea standardelor de calitate ale produselor şi 
serviciilor, luând în considerare participarea departamentelor 
organizaţiei; 
- Deleagă şi descentralizează responsabilităţile financiare şi asigură un 
control financiar centralizat; 
- Decide acţiuni de invesţii şi de control financiar pe baza analizei de cost-
beneficiu; 
Dezvoltă şi implementează sisteme moderne de control financiar şi 
promovează transparenţa controlului financiar pentru întregul personal. 
-- 
 

4.4 Asigura accesul la modificari legislative 
Dezvolta sisteme pentru gestionarea , pastrarea si evaluarea informatiilor 
si a cunostintelor in cadrul institutiei in concordanta cu obiectivele 
strategice si operationale 
Se asigura ca informatia externa relevanta este obtinuta, procesata si 
utilizata in mod efectiv 
Confidentialitatea datelor se respecta prin codul de etica. 
--- 
- in conformitate cu legislaţia in vigoare, angajaţii  gestionează, să 
păstrează şi  evalueză informaţiile şi cunoştinţele din cadrul instituţiei.  
- este asigurat faptul că informaţia externă relevantă este obţinută, 
procesată şi utilizată în mod efectiv. 
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- se monitorizează informaţiile şi cunoştinţele existente în cadrul 
organizaţiei  asigurând pertinenţa, exactitatea, fiabiliatea şi securitatea 
acestora.  
- se asigură, pe cât posibil, că informaţiile şi cunoştinţele cheie de care 
dispun angajaţii sunt păstrate şi folosite de către instituţie şi după ce 
aceştia părăsesc instituţia. 
- prelucrarea datelor se face pe baza unui ghid. 
- sunt date declaraţii de confidenţialitate. 
- documentele sunt păstrate in spaţii adecvate. 
- prelucrarea documentelor (radiogramelor, dispoziţiilor et.) se face pe 
bază de semnătură. 
- accesul la noile reglementări legislative se realizează prin accesarea 
aplicaţiei Legis.  
--- 
- Dezvoltă sisteme pentru gestionarea, păstrarea şi evaluarea 
informaţiilor şi a cunoştinţelor în cadrul organizaţiei în concordanţă cu 
obiectivele strategice şi operaţionale. 
- Se asigură că informaţia externă relevantă este obţinută, procesată şi 
utilizată în mod efectiv. 
- Monitorizează informaţiile şi cunoştinţele existente în cadrul 
organizaţiei asigurând pertinenţa, exactitatea, fiabiliatea şi securitatea 
acestora. 
- Se asigură, pe cât posibil, că informaţiile şi cunoştinţele cheie de care 
dispun angajaţii sunt păstrate şi folosite de către instituţie şi după ce 
aceştia părăsesc instituţia.  
-- 
bazelor de date informatice sant stocate pe servere si fizic in arhiva 
institutiei 
-- 
- Dezvoltă sisteme pentru gestionarea, păstrarea şi evaluarea 
informaţiilor şi a cunoştinţelor în cadrul organizaţiei în concordanţă cu 
obiectivele strategice şi operaţionale – back-upuri ale bazelor de date, 
plane cadastrale, registre speciale, etc. 
- Monitorizează informaţiile şi cunoştinţele existente în cadrul 
organizaţiei  asigurând pertinenţa, exactitatea, fiabiliatea şi securitatea 
acestora; 
- Se asigură că informaţia externă relevantă este obţinută, procesată şi 
utilizată în mod efectiv; 
- Asigură accesul stakeholderilor la informaţii relevante şi schimbul de 
informaţii pertinente cu aceştia. Prezintă informaţiile şi datele într-o 
formă accesibilă şi atractivă („user-friendly”). 
- Se asigură, pe cât posibil, că informaţiile şi cunoştinţele cheie de care 
dispun angajaţii sunt păstrate şi folosite de către instituţie şi după ce 
aceştia părăsesc instituţia. 



Page 26 of 45 
 

- Asigură accesul stakeholderilor la informaţii relevante şi schimbul de 
informaţii pertinente cu aceştia. Prezintă informaţiile şi datele într-o 
formă accesibilă şi atractivă („user-friendly”). 
-- 
-propriul site prin care sunt publicate toate informatiile necesare 
cetatenilor 
-- 
Se asigură, pe cât posibil, că informaţiile şi cunoştinţele cheie de care 
dispun angajaţii sunt păstrate şi folosite de către instituţie şi după ce 
aceştia părăsesc instituţia 
Se asigură că informaţia externă relevantă este obţinută, procesată şi 
utilizată în mod efectiv 
-- 
dezvoltă sisteme pentru gestionarea, păstrarea şi evaluarea informaţiilor 
şi a cunoştinţelor în cadrul organizaţiei în concordanţă cu obiectivele 
strategice şi operaţionale. 
-se asigură că informaţia externă relevantă este obţinută, procesată şi 
utilizată în mod efectiv. 
-monitorizează informaţiile şi cunoştinţele existente 
-- 
- Se asigură că informaţia externă relevantă este obţinută, procesată şi 
utilizată în mod efectiv. 
-- 
Se asigură că informaţia externă relevantă este obţinută, procesată şi 
utilizată în mod efectiv. 
Monitorizează informaţiile şi cunoştinţele existente în cadrul organizaţiei  
asigurând pertinenţa, exactitatea, fiabiliatea şi securitatea acestora 
Dezvoltă reţele de comunicare internă pentru a asigura accesul tuturor 
angajaţilor la informaţiile şi cunoştinţele relevante pentru îndeplinirea 
sarcinilor şi obiectivelor 
-- 
   Asigura accesul la modificari legislative 
 
         dezvolta sisteme pentru gestionarea , pastrarea si evaluarea 
informatiilor si a cunostintelor in cadrul institutiei in concordanta cu 
obiectivele strategice si operationale 
       se asigura ca informatia externa relevanta este obtinuta, procesata 
si utilizata in mod efectiv 
      confidentialitatea datelor se respecta prin codul de etica. 
-- 
- Dezvoltă sisteme pentru gestionarea, păstrarea şi evaluarea 
informaţiilor şi a cunoştinţelor în cadrul organizaţiei în concordanţă cu 
obiectivele strategice şi operaţionale. 
- Se asigură că informaţia externă relevantă este obţinută, procesată şi 
utilizată în mod efectiv. 
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- Monitorizează informaţiile şi cunoştinţele existente în cadrul 
organizaţiei  asigurând pertinenţa, exactitatea, fiabiliatea şi securitatea 
acestora.  
- Corelează informaţiile şi cunoştinţele cu planificarea strategică şi 
nevoile prezente şi viitoare ale stakeholderilor. 
- Dezvoltă canale/reţele de comunicare internă pentru a asigura accesul 
tuturor angajaţilor la informaţiile şi cunoştinţele relevante pentru 
îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor.  
- Asigură accesul stakeholderilor la informaţii relevante şi schimbul de 
informaţii pertinente cu aceştia.  
Se asigură, pe cât posibil, că informaţiile şi cunoştinţele cheie de care 
dispun angajaţii sunt păstrate şi folosite de către instituţie şi după ce 
aceştia părăsesc instituţia. 
-- 
 

4.5 Dispune de dotari tehnice 
--- 
- angajaţii utilizează în mod eficient tehnologia adecvată pentru 
realizarea sarcinilor. 
- sunt folosite ghiduri de utilizare a aplicaţiilor prin care se realizează 
invăţarea şi îmbunătăţire. 
- interacţiunea cu cei interesaţi se realizează prin prezentarea la ghişeu 
sau prin comunicarea prin site-ul instituţiei. 
--- 
- Implementează o politică integrată de gestiune a resurselor tehnologice 
în concordanţă cu obiectivele strategice şi operaţionale ale instituţiei. 
- Utilizează în mod eficient tehnologia adecvată în: 
- realizarea sarcinilor. 
- gestionarea cunoştinţelor. 
- activităţile de învăţare şi îmbunătăţire. 
- interacţiunea cu stakeholderii şi partenerii. 
- dezvoltarea şi menţinerea reţelelor interne şi externe. 
-- 
Sunt dezvoltari software la aceasta data in cadrul activitatii de 
administrare creante 
-- 
- Utilizează în mod eficient tehnologia adecvată în: 
- realizarea sarcinilor. 
- gestionarea cunoştinţelor. 
- activităţile de învăţare şi îmbunătăţire, 
- interacţiunea cu stakeholderii şi partenerii 
     - Implementează o politică integrată de gestiune a resurselor 
tehnologice în concordanţă cu obiectivele strategice şi operaţionale ale 
instituţiei. 
-- 
-dotarea cu calculatoare a angajatilor in vederea desfasurarii activitatii 
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-- 
dezvoltarea şi menţinerea reţelelor interne şi externe. 
realizarea sarcinilor 
-- 
realizarea sarcinilor. 
gestionarea cunoştinţelor. 
-activităţile de învăţare şi îmbunătăţire. 
-dezvoltarea şi menţinerea reţelelor interne şi externe 
-- 
- Utilizează în mod eficient tehnologia adecvată în: 
- realizarea sarcinilor. 
- gestionarea cunoştinţelor. 
-- 
Utilizează în mod eficient tehnologia adecvată în realizarea sarcinilor si 
gestionarea cunoştinţelor. 
dispune de dotari tehnice 
-- 
- Implementează o politică integrată de gestiune a resurselor tehnologice 
în concordanţă cu obiectivele strategice şi operaţionale ale instituţiei. 
- Utilizează în mod eficient tehnologia adecvată în: 
- realizarea sarcinilor. 
- gestionarea cunoştinţelor. 
- activităţile de învăţare şi îmbunătăţire. 
interacţiunea cu stakeholderii şi partenerii. 
-- 
 

4.6  O gestionare corecta , fara riscuri,pentru siguranta muncii, eficienta si 
ergonomica a birourilor si a echipamentelor tehnice 
 intretinere eficienta si durabila a cladirilor birourilor si echipamentelor 
 utilizare eficace  si durabila a mijloacelor de transport si a resurselor 
energetice 
   accesul fizic adecvat in cladiri in concordanta cunevoile si asteptarile 
angajatilor si cetatenilor- spatiu de parcare pentru persoanele cu 
dizabilitati, 
--- 
- este  creat un echilibru în ceea ce priveşte eficacitatea şi eficienţa 
clădirilor şi a sediilor instituţiei in funcţie de nevoile şi aşteptările 
cetăţenilor. 
- este asigurată gestionare corectă, fără riscuri pentru siguranţa muncii.  
- este asigurat spaţiu de parcare pentru persoanele cu dezabilităţi. 
- se realizează predarea mijloacelor scoase la casare către 
administratorul instituţiei 
- se asigură o utilizare eficace, eficientă şi durabilă a mijloacelor de 
transport şi a resurselor energetice. 
- se asigură o întreţinere a echipamentelor IT. 
--- 
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- Asigură o întreţinere planificată, eficace, eficientă şi durabilă a 
clădirilor, birourilor şi a echipamentelor. 
- Asigură o utilizare eficace, eficientă şi durabilă a mijloacelor de 
transport şi a resurselor energetice. 
- Asigură accesul fizic adecvat în clădiri în concordanţă cu nevoile şi 
aşteptările angajaţilor şi ale cetăţenilor/clienţi (de exemplu: spaţiu de 
parcare pentru persoanele cu dezabilităţi). 
-- 
Nu este cazul 
-- 
- Asigură o gestionare corectă, fără riscuri pentru siguranţa muncii, 
eficientă şi ergonomică a birourilor şi a echipamentelor tehnice; 
- Asigură o întreţinere planificată, eficace, eficientă şi durabilă a 
clădirilor, birourilor şi a echipamentelor; 
- Asigură accesul fizic adecvat în clădiri în concordanţă cu nevoile şi 
aşteptările angajaţilor şi ale cetăţenilor- spaţiu de parcare pentru 
persoanele cu dezabilităţi. 
- - Dezvoltă o politică integrată de gestiune a echipamentelor care 
prevede modul în care acestea vor fi reciclate sau eliminate  
- - Creează un echilibru în ceea ce priveşte eficacitatea şi eficienţa 
clădirilor şi a sediilor instituţiei şi nevoile şi aşteptările utilizatorilor prin 
gruparea serviciilor într-o singură incintă. 
-- 
Asigură o întreţinere planificată, eficace, eficientă şi durabilă a clădirilor, 
birourilor şi a echipamentelor 
-- 
Asigură accesul fizic adecvat în clădiri în concordanţă cu nevoile şi 
aşteptările angajaţilor şi ale cetăţenilor 
Asigură o întreţinere planificată, eficace, eficientă şi durabilă a clădirilor, 
birourilor şi a echipamentelor 
-- 
-creează un echilibru în ceea ce priveşte eficacitatea şi eficienţa clădirilor 
şi a sediilor instituţiei şi nevoile şi aşteptările utilizatorilor 
-asigură o gestionare corectă, fără riscuri pentru siguranţa muncii, 
eficientă şi ergonomică a birourilor 
-asigură o întreţinere planificată, eficace, eficientă şi durabilă a 
clădirilor, birourilor şi a echipamentelor. 
-asigură o utilizare eficace, eficientă şi durabilă a mijloacelor de transport 
şi a resurselor energetice. 
-- 
- Asigură accesul fizic adecvat în clădiri în concordanţă cu nevoile şi 
aşteptările angajaţilor şi ale cetăţenilor/clienţi (de exemplu: spaţiu de 
parcare pentru persoanele cu dezabilităţi; 
-- 
Asigură accesul fizic adecvat în clădiri în concordanţă cu nevoile şi 
aşteptările angajaţilor şi ale cetăţenilor/clienţi. 
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Asigură o întreţinere planificată, eficace, eficientă şi durabilă a clădirilor, 
birourilor şi a echipamentelor 
Asigură o utilizare eficace si eficientă a resurselor energetice 
-- 
    o gestionare corecta , fara riscuri,pentru siguranta muncii, eficienta si 
ergonomica a birourilor si a echipamentelor tehnice 
 
   intretinere eficienta si durabila a cladirilor birourilor si echipamentelor 
  utilizare eficace  si durabila a mijloacelor de transport si a resurselor 
energetice 
    accesul fizic adecvat in cladiri in concordanta cunevoile si asteptarile 
angajatilor si cetatenilor- spatiu de parcare pentru persoanele cu 
dizabilitati, 
-- 
- Creează un echilibru în ceea ce priveşte eficacitatea şi eficienţa 
clădirilor şi a sediilor instituţiei şi nevoile şi aşteptările utilizatorilor 
- Asigură o gestionare corectă, fără riscuri pentru siguranţa muncii, 
eficientă şi ergonomică a birourilor şi a echipamentelor tehnice 
- Asigură o întreţinere planificată, eficace, eficientă şi durabilă a 
clădirilor, birourilor şi a echipamentelor. 
Asigură o utilizare eficace, eficientă şi durabilă a mijloacelor de transport 
şi a resurselor energetice. 
-- 
 

Criteriul 5. Procese 
 

5.1   Identifica ,descriesi realizeaza  documentatia pentru procese 
 Se asigura ca procesele sprijina obiectivele strategice, ca sunt planificate 
gestionate pentru atingerea tintelorstabilite 
   Desemneaza responsabili de procese 
--- 
- sunt desemnaţi responsabilii proceselor (persoanele care controlează 
toate etapele unui proces) şi le defineşte responsabilităţile. 
- sunt stabilite obiectivele de performanţă ale fiecărui angajat. 
- la nivelul serviciului angajaţii sunt informaţi şi îşi însuşeşc cerinţele 
legale prin studiu individual şi discuţii privind noile reglementările 
referitoare la procesele din cadrul instituţiei. 
- activitatea servicului se bazează pe langă prevederile legale in materie 
de stare civilă şi evidenţă a persoanei pe metodologii, ordine şi indrumări 
care trebuiesc aduse la cunoştinţă pe bază de semnătură şi prin 
actualizarea permanentă a mapei individuale a fiecărui lucrător. 
- obiectivele strategice, sunt  planificate, sunt intocmite trimestrial la 
nivelul serviciului şi gestionate pentru atingerea ţintelor stabilite. 
--- 
- Desemnează responsabilii proceselor (persoanele care controlează 
toate etapele unui proces) şi le defineşte responsabilităţile. 
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- Analizează şi evaluează procesele, riscurile şi factorii-cheie de succes, 
luând în considerare obiectivele instituţiei şi schimbările din mediul intern 
şi extern. 
- Se asigură că procesele sprijină obiectivele strategice, că sunt  
planificate şi gestionate pentru atingerea ţintelor stabilite. 
- Alocă resurse proceselor în funcţie de importanţa contribuţiei acestora 
la obiectivele strategice ale instituţiei.  
-- 
Sunt proceduri pe domeniul procesului de administrare creante fiscale ( 
activitatea de impunere,executare,inspectie fiscala,contestatii). 
-- 
   - Alocă resurse proceselor în funcţie de importanţa contribuţiei acestora 
la obiectivele strategice ale instituţiei. 
- Monitorizează şi evaluează impactul TIC şi al serviciilor oferite via 
Internet/e guvernare asupra proceselor instituţiei (de exemplu: în 
termeni de eficacitate, eficienţă, calitate). 
- Desemnează responsabilii proceselor (persoanele care controlează 
toate etapele unui proces) şi le defineşte responsabilităţile. 
- Analizează şi evaluează procesele, riscurile şi factorii-cheie de succes, 
luând în considerare obiectivele instituţiei şi schimbările din mediul intern 
şi extern. 
-- 
Stabileşte obiective de performanţă orientate către cetăţenii şi 
implementează indicatori de performanţă pentru a monitoriza 
performanţa proceselor 
-- 
Desemnează responsabilii proceselor şi le defineşte responsabilităţile 
Alocă resurse proceselor în funcţie de importanţa contribuţiei acestora la 
obiectivele strategice ale instituţiei 
-- 
-identifică, descrie şi realizează documentaţia pentru procese.  
-desemnează responsabilii proceselor  şi le defineşte responsabilităţile. 
-analizează şi evaluează procesele, riscurile şi factorii-cheie de succes, 
luând în considerare obiectivele instituţiei şi schimbările din mediul intern 
şi extern. 
-se asigură că procesele sprijină obiectivele strategice, că sunt  
planificate şi gestionate pentru atingerea ţintelor stabilite. 
-alocă resurse proceselor în funcţie de importanţa contribuţiei acestora 
la obiectivele strategice ale instituţiei. 
-- 
O parte din compartimentele  existente la nivelul institutiei dispun de 
proceduri operationale si proceduri de procese. Astfel sunt identificate si 
descrise procesele pe baza documentatiilor intocmite in vederea 
implementarii acestora. 
Fiecare instituție funcționează pe bază de procese, fiecare proces fiind 
un set organizat de activități inter-conexe care transformă într-un mod 
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eficient resursele (intrări) în rezultate, materializate în servicii sau 
produse. 
-- 
Identifică, descrie şi realizează documentaţia pentru procese.  
Desemnează responsabilii proceselor (persoanele care controlează toate 
etapele unui proces) şi le defineşte responsabilităţile. 
Astfel sunt identificate si descrise procesele pe baza documentatiilor 
intocmite in vederea implementarii acestora. 
Alocă resurse proceselor în funcţie de importanţa contribuţiei acestora la 
obiectivele strategice ale instituţiei. 
-- 
      Identifica ,descrie si realizeaza  documentatia pentru procese 
      se asigura ca procesele sprijina obiectivele strategice, ca sunt 
planificate gestionate pentru atingerea tintelorstabilite 
      desemneaza responsabili de procese 
-- 
- Parte din compartimente au elaborate procedure de process; 
- Exista fise post pentru toti salariatii ; 
- Exista posibilitatea de schimbare ori de cate ori factorii interrni sau 
externi o impun ; 
- informează, conservă şi îşi însuşeşte cerinţele legale şi reglementările 
referitoare la procesele din cadrul instituţiei, le analizează şi face 
propuneri pentru simplificarea acestora; 
- Stabileşte obiective de performanţă orientate către cetăţenii/clienţi şi 
implementează indicatori de performanţă pentru a monitoriza 
performanţa proceselor (de ex. carte ale cetăţenilor, contracte de 
performanţă/acorduri privind nivelul de performanţă al serviciilor 
prestate) 
-- 
 

5.2 Implica cetatenii in concepere si imbunatatirea serviciilor si a produselor 
Crearea unui club al pensionarilor ,la care au loc diverse intalniri pentru 
desfasurarea de activitati 
 
 servicii de apa- canal ,la standarde ridicate 
 reteaua de iluminar public modernizata 
  strazi asfaltate , trotuare moderne 
  implementare sisten functional de raspuns la cererile de informatii si de 
gestionare a plangerilor , intr-un timp cat mai scurt 
  infiintare sistem electronic de plata taxe si impozite on line prin 
ghiseul.ro 
--- 
- au fost accesate fonduri europene  in vederea imbunătăţirii serviciilor 
către cetăţeni( apă –canal, iluminat public, asfaltare) la cost echitabil. 
- se asigură servicii de asistenţă socială, de consiliere a persoanelor cu 
dizabilităţi, indifferent de rasă, etnie şi religie. 
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- se asigură o informare adaptată şi corectă a cetăţenilor sau clienţilor, 
cu privire la schimbările implementate. 
- se asigură accesibilitatea serviciilor şi a informaţiei, printr-un program 
flexibil de lucru cu publicul, prin documentele existente pe suport de 
hârtie, în format electronic şi prin  sit-ul  instituţiei.  
- răspunsul la cererile de informaţii şi de gestionare a plângerilor se 
realizează prin sit-ul instituţiei sau prin corespondenţă. 
- Cetăţenii au posibilitatea de a accesa modalităţi de prestare a 
serviciilor interactive, de furnizare a informaţiei şi de realizare a unor 
canale eficiente de comunicare (efectuarea plăţilor, solicitarea de 
informaţii de interes public  etc). 
--- 
 Asigură accesibilitatea serviciilor şi a informaţiei a unui site internet 
-- 
Nu este cazul 
-- 
- Implică cetăţenii/clienţi în furnizarea serviciilor şi îi pregăteşte pe 
aceştia şi pe angajaţii instituţiei pentru noul tip de relaţie şi de roluri – 
plata cu cardul bancar, plata electronica; 
- Asigură o informare adaptată şi corectă pentru a sprijini 
cetăţenii/clienţi, cât şi pentru a-i informa cu privire la schimbările 
implementate. 
- Asigură accesibilitatea serviciilor şi a informaţiei printr-un program 
flexibil de lucru cu publicul, prin documentele existente pe suport de 
hârtie, în format electronic, prin utilizarea unui site internet.  
-- 
Identifică rezultatele (servicii și produse) ale proceselor de bază 
 
-- 
Asigură accesibilitatea serviciilor şi a informaţiei 
-- 
identifică rezultatele  proceselor de bază 
-asigură o informare adaptată şi corectă pentru a sprijini cetăţenii 
-asigură accesibilitatea serviciilor şi a informaţiei 
-- 
- Implică cetăţenii/clienţi în conceperea şi îmbunătăţirea serviciilor 
- Asigură o informare adaptată şi corectă pentru a sprijini 
cetăţenii/clienţi, cât şi pentru a-i informa cu privire la schimbările 
implementate. 
-- 
Implică cetăţenii/clienţi în conceperea şi îmbunătăţirea serviciilor 
Asigură o informare adaptată şi corectă pentru a sprijini cetăţenii/clienţi, 
cât şi pentru a-i informa cu privire la schimbările implementate. 
Asigură accesibilitatea serviciilor şi a informaţiei. 
-- 
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   Implica cetatenii in concepere si imbunatatirea serviciilor si a 
produselor 
    crearea unui club al pensionarilor ,la care au loc diverse intalniri pentru 
desfasurarea de activitati 
    servicii de apa- canal ,la standarde ridicate 
    reteaua de iluminar public modernizata 
    strazi asfaltate , trotuare moderne 
   implementare sisten functional de raspuns la cererile de informatii si 
de gestionare a plangerilor , intr-un timp cat mai scurt 
  infiintare sistem electronic de plata taxe si impozite on line prin 
ghiseul.ro 
-- 
- Identifică rezultatele (servicii și produse) ale proceselor de bază; 
- Implică cetăţenii/clienţi în furnizarea serviciilor şi îi pregăteşte pe 
aceştia şi pe angajaţii instituţiei pentru noul tip de relaţie şi de roluri. 
- Implică cetăţenii/clienţi în conceperea şi dezvoltarea de noi modalităţi 
de prestare a serviciilor interactive, de furnizare a informaţiei şi de 
realizare a unor canale eficiente de comunicare. - transparenta 
- Asigură o informare adaptată şi corectă pentru a sprijini 
cetăţenii/clienţi, cât şi pentru a-i informa cu privire la schimbările 
implementate. 
- Implementează un sistem funcţional de răspuns la cererile de informaţii 
şi de gestionare a plângerilor. 
-- 
 

5.3 Colaboreaza si finanteaza asociatii sportive in desfasurarea activitatii 
  creeaza grupuri de lucru la nivelul institutiei pentru a  rezolva probleme 
--- 
- sunt incheiate parteneriate intre instituţie şi diferite asociaţii sportive. 
- sunt coordonate procesele de parteneriate-cheie cu sectorul privat, 
public şi cu sectorul ONG. 
- este dezvoltat un sistem comun de schimb de date cu partenerii din 
reţeaua de furnizare de servicii. 
- sunt create grupuri de lucru la nivelul instituţiilor/furnizorilor de 
servicii pentru a rezolva probleme. 
--- 
- Identifică reţeaua de furnizare de servicii în cadrul căreia instituţia 
participă şi partenerii săi. 
- Dezvoltă un sistem comun de schimb de date cu partenerii din reţeaua 
de furnizare de servicii. 
- Creează grupuri de lucru la nivelul instituţiilor/furnizorilor de servicii 
pentru a rezolva probleme. 
-- 
In cadrul serviciului se dezvoltă continu un sistem comun de schimb de 
date,informatii ,colaborarea interinstitutionala este foarte buna: alte 
U.A.T , Ministerul Dezvoltarii Regionale si al Administrati publice, 
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Ministerul Finantelor publice,cu Registrul Comertului,Consiliul 
judetean,Administratia Financiara etc 
-- 
Nu sunt 
-- 
-Creează grupuri de lucru la nivelul instituţiilor/furnizorilor de servicii 
pentru a rezolva probleme. 
-- 
Nu este cazul 
-- 
identifică reţeaua de furnizare de servicii în cadrul căreia instituţia 
participă şi partenerii săi. 
-- 
- Coordonează procesele şi iniţiază parteneriate-cheie cu sectorul privat, 
public şi cu sectorul ONG. 
-- 
Coordonează procesele şi iniţiază parteneriate cu sectorul privat, public 
şi cu sectorul ONG 
-- 
Colaboreaza si finanteaza asociatii sportive in desfasurarea activitatii 
Creeaza grupuri de lucru la nivelul institutiei pentru a  rezolva probleme 
-- 
- Identifică reţeaua de furnizare de servicii în cadrul căreia instituţia 
participă şi partenerii săi. 
- Coordonează procesele şi iniţiază parteneriate-cheie cu sectorul privat, 
public şi cu sectorul ONG. 
- Dezvoltă un sistem comun de schimb de date cu partenerii din reţeaua 
de furnizare de servicii. 
-- 
 

Criteriul 6. Rezultate orientate către cetăţeni/clienţi 
 

6.1  Timpul de procesare a sesizarilor venite de la cetateni se incadreaza in 
conditiile legii, de multe ori este chiar mai scurt  
     rezolvarea confilictelor care apar  se incadreaza in conditiile legii 
--- 
- atitudinea funcţionarilor se bazează pe respect, inţelegere, amabilitate 
şi flexibilitate in funcţie de situaţia existentă.  
- progranul de lucru cu publicul este in conformitate cu prevederile 
impuse de lege şi anume (luni-miercuri 08.30-16.30, joi 08.30.-18.30, 
vineri 08.30-14.00. 
- nu au fost inregistrate sesizări in privinţa  serviciilor oferite ceţăţenilor 
de către funcţionarii Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanei, aceştia avand la dispoziţie condica de reclamaţii care se află 
la ghişeu.  
--- 
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- Rezultate privind accesibilitatea  
-- 
A fost scurtat timpului de asteptare,de raspuns la declaratiile 
contribuabililor 
-- 
Nu sunt 
-- 
-Rezultate privind accesibilitatea la informatie prin site.ul institutiei. 
flexibilitate şi capacitatea de a propune soluţii individualizate 
-- 
Rezultate privind produsele şi serviciile 
-- 
rezultate privind produsele şi serviciile 
-rezultate privind accesibilitatea 
-- 
Raspunsurile se fac in termenele legale, nu exista depasiri de termene,  
se respecta termenul de solutionare; 
Lucrarile se realizeaza inainte de termenele prevazute de legislatie; 
Rezultate privind accesibilitatea (de exemplu: programul de lucru, ghişeu 
unic). 
-- 
Raspunsurile se fac in termenele legale, nu exista depasiri de termene,  
se respecta termenul de solutionare; 
Lucrarile se realizeaza inainte de termenele prevazute de legislatie; 
Rezultate privind accesibilitatea (de exemplu: programul de lucru, ghişeu 
unic). 
-- 
Timpul de procesare a sesizarilor venite de la cetateni se incadreaza in 
conditiile legii, de multe ori este chiar mai scurt  
     rezolvarea confilictelor care apar  se incadreaza in conditiile legii 
-- 
- Ca regula, Serviciile sunt asigurate în termene legale; 
- Implicarea cetatenilor asigurata printr-un mod transparent de luare a 
deciziilor (aplicarea Legii nr. 52/2003) si Legii nr. 544/2001; 
Program de lucru cu cetatenii 8.00 – 16.30 de luni - joi si vineri de la 8.00 
– 14.00. 
-- 
 

6.2    Timpul de solutionare a plangerilor se incadreaza conform prevederilor 
legale 
     respectarea codului de conduita al functionarior publici si al 
personalului contractual 
--- 
- nu au fost cazuri de conflict de interese 
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- au fost respectate timpul de eliberare a actelor de identitate stabilit la 
10 zile, sau mai devreme la 5 zile au fost oferite indrumări atat la ghişeu 
cat şi telefonic, sau prin accesarea site-lui instituţiei. 
- timpul de aşteptare a răspunsului a fost in limitele impuse de lege sau 
in cazul unor situaţii urgent acesta a fost mult mai scurt intre 1- 5 zile 
- au fost realizate obiectivele propuse prin planurile de activităţi 
intocmite şi au fost finalizate lucrările pe termen lung la termenele 
stabilite. 
--- 
 Numărul şi timpul de soluţionare -favorabilă sau nefavorabilă a 
plângerilor (de exemplu: rezolvarea cazurilor de conflict de interese). 
 Timpul de aşteptare. 
 Timpul   de   furnizare a serviciului. 
-- 
Nu este cazul 
-- 
Nu sunt 
-- 
Numărul şi timpul de soluţionare -favorabilă sau nefavorabilă a plângerilor 
-- 
Timpul de aşteptare 
Sugestii primite şi înregistrate 
-- 
numărul şi timpul de soluţionare favorabilă a plângerilor 
-măsurile luate pentru ca informaţia să fie precisă, transparentă şi 
disponibilă pentru beneficiari. 
-- 
Nu exista un numar mare de plangeri adresate institutiei de catre 
cetateni; 
Gradul crescut de profesionalism şi a abilităţilor de comunicare necesare 
în relaţia cu cetăţenii; 
Exista o carta a drepturilor beneficiarilor de servicii sociale; 
-- 
Nu exista un numar mare de plangeri adresate institutiei de catre 
cetateni; 
Gradul crescut de profesionalism şi a abilităţilor de comunicare necesare 
în relaţia cu cetăţenii; 
-- 
      Timpul de solutionare a plangerilor se incadreaza conform 
prevederilor legale 
     respectarea codului de conduita al functionarior publici si al 
personalului contractual 
-- 
- Se realizeaza rapoarte anuale privind aplicarea Legii nr. 544/2001 si ale 
legii nr. 52/2003; 
- Plangeri si contestatii inregistrate sunt foarte putine; 
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- Ca regula, cererile, petitiile sunt solutionate in termenele stabilite ; 
Majoritatea actelor administrative sunt adoptate/emise cu resp0ectarea 
prevederilor legale. 
-- 
 

Criteriul 7. Rezultate referitoare la angajați 
 

7.1  Realizarea fiselor de evaluare anuala a salariatilor 
Gestionarea sistemului de plangeri impotriva salariatilor 
Conditii de lucru moderne 
--- 
- nu au fost cazuri de conflicte de interese 
- gradul de implicare al angajaţilor a fost destul de bun, deoarece in 
majoritatea cazurilor au fost indeplinite atribuţiile de serviciu. 
- oricare dintre angajaţi a beneficiat de oportunităţi egale şi de 
tratament corect în instituţie.  
--- 
- Nivelul de implicare a angajaţilor în activitatea instituţiei şi în 
realizarea misiunii acesteia. 
- Acordarea de oportunităţi egale şi de tratament corect în instituţie.  
- Capacitatea conducerii/managementului de a promova o strategie a 
resurselor umane şi de a dezvolta, în mod sistematic, competenţele 
angajaţilor şi cunoştinţele lor despre obiectivele instituţiei. 
-- 
Nu este cazul 
-- 
Nu sunt 
-- 
- să fixeze obiective si să aloce resurse 
-- 
Abordarea instituţiei în ceea ce priveşte aspecte sociale 
-- 
atmosfera de lucru şi cultura organizaţională a instituţiei 
-abordarea instituţiei în ceea ce priveşte aspecte sociale 
-acordarea de oportunităţi egale şi de tratament corect în instituţie 
-imaginea şi performanţa de ansamblu a instituţiei 
-- 
- Abordarea instituţiei în ceea ce priveşte aspecte sociale (de exemplu: 
flexibilitatea orelor de program, echilibrul între muncă şi timpul liber, 
sănătate). 
-- 
Imaginea şi performanţa de ansamblu a instituţiei 
-- 
Realizarea fiselor de evaluare anuala a salariatilor 
Gestionarea sistemului de plangeri impotriva salariatilor 
Conditii de lucru moderne 
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-- 
- Implicare a angajaţilor în activitatea instituţiei şi în realizarea misiunii 
acesteia. 
Capacitatea managementului de vârf şi a celui de mijloc/intermediar (top 
and middle management) să impulsioneze, să comunice şi să gestioneze 
activitatea instituţiei  ; 
-- 
 

7.2 Utilizare tehnologii de informare si comunicare 
--- 
- nu au fost cazuri de absenteism , au fost inregistrate şi cazuri de 
imbolnăvire dar intr+un procent foarte mic 
- s-au inregistrat calificative de foarte bine privind indicatorii menţionaţi 
in fişele de evaluare. 
- punerea in legalitate a persoanelor in timpul alegerilor electorale, unde 
timpul de eliberare a actului de identitate este mai puţin de 1  
- la nivelul serviciului  se realizează in baza unei programări o rotaţia 
personalului în cadrul serviciului . 
- nu s-au inregistrat situaţii în ceea ce priveşte posibilele conflicte de 
interese. 
--- 
 Rezultatele evaluarilor sunt bune si foarte bune 
 Numărul situaţiilor raportate în ceea ce priveşte posibilele conflicte de 
interese. 
 Rotaţia personalului în cadrul instituţiei (mobilitatea). 
-- 
Nu este cazul 
-- 
Nu sunt 
-- 
Indicatori privind performanţa 
-- 
Indicatori privind performanţa 
-- 
-indicatori privind satisfacţia 
-indicatori privind performanţa 
-- 
- Indicatori privind performanţa (de exemplu: productivitate, rezultatele 
evaluărilor). 
-- 
Indicatori privind performanţa 
Indicatori privind dezvoltarea competenţelor 
Gradul de utilizare a tehnologiilor de informare şi comunicare de către 
angajaţi.  
-- 
utilizare tehnologii de informare si comunicare 
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-- 
- Sunt utilizate  tehnologii de informare şi comunicare de către angajaţi.  
- Capacitate de a gestiona relaţia cu cetăţenii/clienţi şi de a răspunde 
nevoilor acestora; 
- Rotaţia personalului în cadrul instituţiei (mobilitatea). 
-- 
 

Criteriul 8. Rezultate cu privire la responsabilitatea socială 
 

8.1  Implicarea institutiei asupra mediului inconjurator 
 actiuni de plantare pomi, toaletare arbori 
 actiuni de modernizare si intretineri parcuri  
Participarea cetatenilor  asupra luarii de decizii prin aplicarea prev. Legii 
52/2003, privind transparenta decizionala 
--- 
Nu este cazul 
-- 
- Impactul economic pozitiv asupra societăţii la nivel local, regional, 
naţional şi internaţional. 
Nivelul de conştientizare al publicului în ceea ce priveşte modul în care 
activităţile şi acţiunile instituţiei influenţează calitatea vieţii cetăţenilor/ 
clienţi 
-- 
Se semnaleaza neregurile pe tot parcursul activitatii 
-- 
Nu sunt 
-- 
Abordarea problemelor mediului înconjurator 
-- 
Opinia publicului în ceea ce priveşte deschiderea şi transparenţa institu-
ţiei. 
Comportamentul etic al instituţiei 
-- 
reputaţia de ansamblu a instituţiei 
-abordarea problemelor mediului înconjurator 
-comportamentul etic al instituţiei. 
-imaginea instituţiei în mass-media 
-- 
 
- Încerca să-și îmbunătățească reputația și imaginea față de cetățeni în 
ansamblu; 
- Comportamentul etic al instituţiei; 
- Imaginea instituţiei în mass-media. 
-- 
eputaţia de ansamblu a instituţiei 
Abordarea problemelor mediului înconjurator 
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-- 
implicarea institutiei asupra mediului inconjurator 
 actiuni de plantare pomi, toaletare arbori 
 actiuni de modernizare si intretineri parcuri 
  participarea cetatenilor  asupra luarii de decizii prin aplicarea prev. legii 
52/2003, privind transparenta decizionala 
-- 
- Încerca să-și îmbunătățească reputația și imaginea față de cetățeni în 
ansamblu; 
- Comportamentul etic al instituţiei; 
Imaginea instituţiei în mass-media. 
-- 
 

8.2    Publicarea pe site-ul primariei al raportului de activitate al primarului. 
    Publicarea hotararilor consiliului local al minutelor si proceselor 
verbale ale sedintelor cons. Local. 
     sprijin acordat persoanelor dezavantajate din punct de vedere social 
 
--- 
Nu este cazul 
--- 
- Relaţiile cu autorităţile locale, grupuri şi reprezentanţi ai comunităţii. 
- Nivelul şi importanţa interesului mediatic acordat instituţiei. 
- Suportul acordat persoanelor dezavantajate din punct de vedere social. 
- Suportul acordat de instituţie pentru integrarea şi acceptarea 
minorităţilor etnice. 
-- 
Rezultatele se analizeaza prin raportul anual al primarului care se publica 
pe site. 
-- 
Nu sunt 
-- 
Suportul acordat persoanelor dezavantajate din punct de vedere social 
Suportul acordat de instituţie pentru integrarea şi acceptarea 
minorităţilor etnice 
-- 
Activităţile instituţiei pentru conservarea şi susţinerea resurselor 
 
Relaţiile cu autorităţile locale, grupuri şi reprezentanţi ai comunităţii 
-- 
relaţiile cu autorităţile locale, grupuri şi reprezentanţi ai comunităţii. 
-nivelul şi importanţa interesului mediatic acordat instituţiei. 
-suportul acordat persoanelor dezavantajate din punct de vedere social. 
-suportul acordat de instituţie pentru integrarea şi acceptarea 
minorităţilor etnice. 
-suportul acordat de instituţie proiectelor internaţionale de dezvoltare 
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-- 
Suportul acordat de instituţie proiectelor internaţionale de dezvoltare 
- Suportul acordat persoanelor dezavantajate din punct de vedere social. 
- Suportul acordat de instituţie pentru integrarea şi acceptarea 
minorităţilor etnice. 
-- 
Relaţiile cu autorităţile locale, grupuri şi reprezentanţi ai comunităţii 
Suportul acordat de instituţie proiectelor internaţionale de dezvoltare. 
Suportul acordat persoanelor dezavantajate din punct de vedere social 
-- 
Publicarea pe site-ul primariei al raportului de activitate al primarului. 
    publicareahotararilor consiliului local al minutelor si proceselor verbale 
ale sedintelor cons. Local. 
     sprijin acordat persoanelor dezavantajate din punct de vedere social 
-- 
Suportul acordat de instituţie proiectelor internaţionale de dezvoltare 
- Suportul acordat persoanelor dezavantajate din punct de vedere social. 
- Suportul acordat de instituţie pentru integrarea şi acceptarea 
minorităţilor etnice. 
-- 
 

Criteriul 9. Rezultate cheie referitoare la performanța instituției 
 

9.1  Implementarea  masurilor propuse in urma inspectiilor activitatii de audit 
Implementarea Iso 9001:2008 
--- 
Nu este cazul 
-- 
 Rezultatele participării la concursuri, premii ale calităţii şi certificarea 
pentru sisteme de management al calităţii 
 Rezultatele inspecţiilor şi ale acţiunilor de audit. 
-- 
Rezultatele bune ale controalelor 
-- 
Nu sunt 
-- 
Gradul în care obiectivele sunt realizate în termeni de produse sau servicii 
-- 
Rezultatele inspecţiilor şi ale acţiunilor de audit 
-- 
gradul în care obiectivele sunt realizate în termen de servicii. 
-imbunătăţirea calităţii serviciilor.  
-eficienţa  
-rezultatele inspecţiilor şi ale acţiunilor de audit. 
-- 
- Eficienţa (produse şi servicii obţinute la cel mai scăzut cost posibil). 
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- Rezultatele inspecţiilor şi ale acţiunilor de audit. 
-- 
Rezultatele inspecţiilor şi ale acţiunilor de audit 
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor sau produselor livrate 
-- 
   Implementarea  masurilor propuse in urma inspectiilor activitatii de 
audit 
      implementarea iso 9001:2008 
-- 
- Eficienţa (produse şi servicii obţinute la cel mai scăzut cost posibil). 
- Rezultatele inspecţiilor şi ale acţiunilor de audit. 
-- 
 

9.2 Activitatea desfosurata la nivelulinstitutiei se concretizeaza prin  raportul 
annual de activitate al primarului. 
 Dovada pentru masurarea performantei se relizeaza prin afisarea pe site  
si la sediul institutiei a proceselor verbala ale sedintelor cons. Local. 
 Instituirea sistemului electronic de plata a taxelor si impozitelor 
ghiseul.ro 
 Incheiere de protocoale de colaborare cu serviciul de inmatriculari si cu 
anaf 
--- 
- Măsura în care bugetul şi obiectivele financiare sunt respectate. 
- Măsura în care instituţia se sprijină pe resursele financiare şi veniturile 
proprii obţinute din drepturi şi încasări din comercializarea de produse 
sau servicii. 
- Dovada capacităţii de a satisface şi a echilibra interesele financiare ale 
tuturor stakeholderilor  
- Măsura eficacităţii în utilizarea fondurilor operaţionale. 
- Inspecţiilor financiare şi ale acţiunilor de audit au dus la o . 
-- 
- Rezultate obţinute în materie de management şi de inovaţie. 
- Rezultatele inspecţiilor şi acţiunilor de audit. 
- Performanţa proceselor. 
- Măsura în care bugetul şi obiectivele financiare sunt respectate. 
- Măsura în care instituţia se sprijină pe resursele financiare şi veniturile 
proprii obţinute din drepturi şi încasări din comercializarea de produse 
sau servicii. 
-- 
A fost implementat scim,iso  
-- 
Nu sunt 
-- 
-măsura în care bugetul şi obiectivele financiare sunt respectate. 



Page 44 of 45 
 

-măsura în care instituţia se sprijină pe resursele financiare şi veniturile 
proprii obţinute din drepturi şi încasări din comercializarea de produse 
sau servicii 
-- 
Rezultatele inspecţiilor şi acţiunilor de audit 
Măsura eficacităţii în utilizarea fondurilor operaţionale 
-- 
Rezultatele inspecţiilor şi acţiunilor de audit. 
-măsura în care bugetul şi obiectivele financiare sunt respectate. 
-măsura în care instituţia se sprijină pe resursele financiare şi veniturile 
Proprii. 
-dovada capacităţii de a satisface şi a echilibra interesele financiare.  
-măsura eficacităţii în utilizarea fondurilor operaţionale. 
-rezultatele inspecţiilor financiare şi ale acţiunilor de audit. 
-- 
- Raportul anual intocmit de biroul asistenta sociala cu ocazia prezentarii 
in sedinta de consiliu local a raportului anual al primarului. 
- Raportul semestrial intocmit de biroul asistenta sociala care trebuie să 
conțină date referitoare la activitatea asistenților personali ai persoanelor 
cu handicap grav, precum: 
- dinamica angajării asistenților personali; 
- modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada 
concediului de odihna, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de 
dezvoltare a centrelor de tip respiro; 
  - informații privind numărul de asistenți personali instruiți; 
   - numărul de controale efectuate şi problemele sesizate 
- Ghiseu.ro pentru plata taxelor si impozitelor; 
-- 
Ghiseu.ro pentru plata taxelor si impozitelor; 
Rezultatele inspecţiilor financiare şi ale acţiunilor de audit 
Bugetul şi obiectivele financiare sunt respectate 
Utilizarea eficienta a resurselor 
-- 
  Activitatea desfosurata la nivelulinstitutiei se concretizeaza prin  
raportul annual de activitate al primarului. 
      Dovada pentru masurarea performantei se relizeaza prin afisarea pe 
site  si la sediul institutiei a proceselor verbala ale sedintelor cons. Local. 
 Instituirea sistemului electronic de plata a taxelor si impozitelor 
ghiseul.ro 
 Incheiere de protocoale de colaborare cu serviciul de inmatriculari si cu 
anaf 
-- 
- Raportul anual intocmit de biroul asistenta sociala cu ocazia prezentarii 
in sedinta de consiliu local a raportului anual al primarului. 



Page 45 of 45 
 

- Raportul semestrial intocmit de biroul asistenta sociala care trebuie să 
conțină date referitoare la activitatea asistenților personali ai persoanelor 
cu handicap grav, precum: 
- dinamica angajării asistenților personali; 
- modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada 
concediului de odihna, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de 
dezvoltare a centrelor de tip respiro; 
  - informații privind numărul de asistenți personali instruiți; 
   - numărul de controale efectuate şi problemele sesizate 
Ghiseu.ro pentru plata taxelor si impozitelor; 
-- 
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ANEXA 2 
Fișa de consemnare a DOMENIILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIT  

UAT Urziceni 
 
II. COLAȚIONARE TOȚI RESPONDENȚII 
 

SUBCRITERIU DOMENII DE ÎMBUNĂTĂŢIT 
 

Criteriul 1. Leadreship-ul instituţiei 
 

1.1  Incredere si respect intre persoanele care detin functii de conducere 
Gestionarea conflictelor de interese 
Cadrul de valori in care sa fie incluse transparenta, etica, orientare 
catre cetateni 
Analizare periodica a misiunilor, valorilor si orientarilor la 
schimbarile mediului extern 
--- 
- o reţea de intranet. 
- realizarea unor metode de stimulare a angajaţilor. 
- alocarea unor sume mai mari pentru cursuri de perfecţionare a 
angajaţilor datorită modificărilor legislative 
- să se realizeze cursuri de comunicare 
- să se stabilească un program mai scurt cu publicul, deoarece se 
inregistrează un număr mare de  lucrări, iar timpul alocat pentru 
acestea  este foarte redus.  
--- 
- Valorile şi obiectivele strategice şi operationale ar trebui 
comunicate mai bine tuturor angajaţilor 
- Mai multa incredere si respect intre persoanele care detin functii 
de conducere 
- O mai buna orientare catre cetateni prin implicarea mass-media 
--- 
Actualizarea misiunilor 
-- 
- Îmbunătăţirea comunicării între persoanele care deţin funcţii de 
conducere şi personalul de execuţie ; 
- Analizarea  periodică şi adaptarea misiunilor la orientarea şi la 
schimbările mediului extern ; 
- Asigurarea unui mediu cooperant între compartimente pentru 
atingerea obiectivelor strategice şi operaţionale; 
- Stimularea participării cetăţenilor la luarea deciziilor referitoare 
la dezvoltarea economico-socială a localităţii şi la implementarea 
programelor pe termen scurt. 
- Monitorizarea acţiunilor intreprinse 
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-- 
- comunicarea prin intranet asupra activitatilor si subiectelor de 
interes derulate la nivelul institutiei si intensificarea actiunilor de 
tip team building in vederea intaririi comunicarii intrainstitutionale. 
-- 
Platforma intranet. 
-- 
sporeşte încrederea şi respectul reciproc între persoanele care deţin 
funcţii de conducere în cadrul instituţiei şi cele care deţin funcţii de 
execuţie 
-- 
Analizarea periodica a valorilor si orientarilor la schimbarile mediului 
extern 
Gestionarea “conflictelor de interese” 
Relatiile de comunicare intre conducere si salariati 
-- 
Gestionarea conflictelor de interese. 
Increderea şi respectul reciproc între persoanele care deţin funcţii 
de conducere în cadrul instituţiei şi cele care deţin funcţii de 
execuţie 
-- 
Platforma intranet. 
-- 
- Nu se asigura condiţiile pentru o comunicare eficace in ceea ce 
priveste circuitul informatiei intre departamente; 
- Nu sunt analizate periodic şi nu adaptează intotdeauna misiunile, 
valorile şi orientările la schimbările mediului extern. 
- Gestionarea „conflictele de interese” nu este realizata prin 
identificarea potenţialelor domenii în care acestea pot apărea şi nu 
sunt puse la dipoziţia angajaţilor ghiduri de proceduri adecvate. Cele 
care exista, sunt de cele mai multe ori pur formale. 
- Nu sunt definite clar proceduri de good management. 
- Ineficienta/inexistenta activitatilor de control la nivelul 
structurilor din cadrul Primariei mun. Urziceni si al serviciilor din 
subordinea CL (de exemplu: posturi vacante – Dir. Politie locala, Sef 
SPCLEP, Dir.Tehnica si Arhitect, Sef birou Juridic, Sef Birou 
Secretariat, Relatii Publice, Sef Birou Achizitii publice si 
Investitii,etc. 
-- 
 

1.2 Stabilire cadrul adecvat pentru munca in echipa 
Stabilire sistem de management al informatiilor  nincluzand auditul 
public intern 
Comunicare initiative de schimbare si motivele care au dus la nevoia 
de schimbare 
--- 
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- să se stabilească obiectivele măsurabile  
- să se respecte masurile in urma procesului  de evaluare 
- sa se comunice angajaţilor initiativele de schimbare  
- comunicarea metodelor de lucru in cazul schimbarilor 
--- 
- O mai buna comunicare a angajaţilor a iniţiativelor de schimbare 
şi motivele care au condus la nevoia de schimbare.   
- O mai mare implicare a auditului intern pentru acordarea de 
asistenta si indrumare  
-- 
Lucru in echipa trebuie imbunatatit 
-- 
- Comunicare iniţiativelor de schimbare şi motivele care au condus 
la nevoia de schimbare; 
-  Aplicare permanentă a principiilor managementului calităţii 
totale, utilizând CAF; 
- Dezvoltarea unui sistem de obiective strategice şi operaţionale 
măsurabile -implementează un sistem de măsurare a performanţei în 
cadrul instituţiei; 
- Stabilirea unui cadru adecvat pentru un management de proiect şi 
pentru munca în echipă. 
-- 
-stabilirea prioritatilor in compartimentul administrarea domeniuliu 
oublic si privat ; 
-colaborarea intre departamente. 
-- 
Managementul proiectelor. 
Auditul intern. 
-- 
-formulează şi aliniază strategia de e-government la obiectivele 
strategice şi operaţionale ale instituţiei 
-defineşte forme de management potrivite 
-- 
Sa se realizeze activitati in echipa; 
-- 
Stabilirea unui cadru adecvat pentru munca in echipa; 
Managementul proiectelor. 
-- 
Managementul proiectelor. 
Auditul intern. 
-- 
- Stabilirea, în urma consultării, a scopurilor şi obiectivelor 
măsurabile pentru toate nivelele instituţiei.  
- Stabilirea obiectivelor de performanţă şi rezultate de atins pentru 
activităţile desfăşurate, ţinând cont de nevoile şi aşteptările 
beneficiarilor şi ale factorilor interesati. 
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- Formularea şi alinierea strategiei de e-government la obiectivele 
strategice şi operaţionale ale instituţiei; 
- Este necesara aplicarea principiilor managementului calităţii 
totale, utilizând modele precum: CAF sau modelul de excelenţă 
EFQM; 
-- 
 

1.3 Promoveaza o cultura a inovarii si perfectionarii prin incurajarea si 
sprijinirea angajatilor sa formuleze sugestii de schimbare si sa fie 
proactivi in activitatile zilnice 
  recunoasterea si recompensarea  eforturilor individuale ala 
angajatilor 
  abordarea  nevoilor individuale ale angajatilor 
--- 
- pregatirea angajatilor in funcţie de domeniul in care isi desfăşoară 
activitatea, prin participarea la cursuri de perfecţionare 
--- 
- O mai buna infoemare a personalului asupra tuturor subiectelor de 
interes referitoare la instituţie. 
- O mai mare dorinţa de schimbare acceptând observaţiile şi 
sugestiile constructive pentru îmbunătăţirea propriului stil de 
management.  
-- 
Personalul nu este trimis la perfectionare 
-- 
- Recunoaşterea şi recompensarea eforturile colective şi pe cele 
individuale; 
- Respecarea şi abordarea în mod adecvat  a nevoilor individuale ale 
angajaţilor; 
- Informarea personalului asupra tuturor subiectelor de interes 
referitoare la instituţie. 
- Stimularea, încurajarea şi  crearea condiţiilor necesare pentru 
delegarea de responsabilităţi. 
-- 
-stabilirea unor raporturi de incredere intre angajati; 
-stabilirea unui program de lucru cu publicul; 
-posibilitatea realizarii de programe profesionale. 
-- 
Cod etica si conduita. 
-- 
promovează o cultură a inovării şi perfecţionării prin încurajarea şi 
sprijinirea angajaţilor să formuleze sugestii de schimbare şi să fie 
proactivi în activităţile zilnice. 
-- 
Recunoaşterea şi recompensarea eforturilor colective şi individuale.  
Recunoasterea nevoilor individuale ale angajatilor. 
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-- 
Perfectionarea angajatilor. 
-- 
Perfectionarea angajatilor. 
-- 
- Promovarea unei culturi a inovării şi perfecţionării prin încurajarea 
şi sprijinirea angajaţilor să formuleze sugestii de schimbare şi să fie 
proactivi în activităţile zilnice.  
- Perfectionarea angajatilor – cursuri de perfectionare, 
postuniversitare/master in domeniul administratiei publice sau in 
domeniul de activitate in care isi desfasoara activitatea salariatul. 
-- 
 

1.4 Actioneaza in directia obtinerii unei bune reputatii si imgini a 
recunoasterii publice a institutiei si a serviciilor prestate 
  dezvoltare strategie de promovare si comunicare a produselor si 
serviciilor furnizate de institutie 
 participa la activitatile asociatiilor profesionale ,ale organizatiilor 
reprezentative si ale cetatenilor. 
--- 
-o informare mai intensă privind şedinţele de consiliu 
- să se realizeze acţiuni şi menţinerea parteneriatelor cu  organizaţii 
neguvernamentale, grupuri de interese, mediul de afaceri şi alte 
autorităţi publice. 
--- 
- Informarea mai buna a cetatenilor 
- O mai buna participare la activităţile asociaţiilor profesionale, ale 
organizaţiilor reprezentative şi ale grupurilor de interese. 
- Strategii mai eficiente de promovare şi comunicare asupra 
produselor şi a serviciilor furnizate de instituţie 
-- 
Transparenta in actul decizional si comunicare mai buna cu cetatenii 
Sa se convoace cetatenii la sedintele Consiliului Local 
-- 
- Dezvoltarea unor relaţii constante şi proactive cu mediul de afaceri 
în vederea creşterii gradului de ocupare a populaţiei active, crearea 
de noi locuri de muncă; 
- Implicarea consilierilor locali, în calitate de decidenţi politici,  în 
stabilirea obiectivelor în termeni de produse (calitatea serviciilor) şi 
rezultate (eficacitate), precum şi în dezvoltarea sistemului 
managerial în instituţie; 
-- 
-comunicarea catre cetatean a activitatii desfasurate si a 
obiectivelor propuse ; 
-- 
Imagine si relatii parteneriale. 
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-- 
Nu este cazul 
-- 
implică sectorul politic, partenerii şi alţi interlocutori în stabilirea 
obiectivelor în termeni de produse (calitatea serviciilor) şi rezultate 
(eficacitate), precum şi în dezvoltarea sistemului managerial în 
instituţie 
-- 
Strategia de promovare şi comunicare asupra produselor şi a 
serviciilor furnizate de instituţie; 
-- 
Relatii parteneriale. 
-- 
- Sa se acţioneze în direcţia obţinerii unei bune reputaţii şi imagini, 
a recunoaşterii publice a instituţiei şi a serviciilor prestate, prin 
elaborarea unei strategii de promovare şi comunicare asupra 
produselor şi a serviciilor furnizate de instituţie în ceea ce priveşte 
factorii interesati. 
-- 
 

Criteriul 2. Strategie şi planificare 
 

2.1  Strange si analizeaza ,in mod sistematic, informatii privind nevoile si 
asteptarile factorilor interesati  
 Realizeaza planuri de actiuni pentru diverse programe si strategii 
Implementatare program cadastru sistematic 
--- 
- analizarea  în mod sistematic a punctelor slabe şi a punctelor forte 
ale instituţiei.  
- crearea de noi spaţii necesare instutuţiei privind desfăşurarea 
activităţii acesteia 
--- 
Identificarea mai amanuntita a stakeholderilor  relevanţi 
-- 
Proiectul de investitii desi a fost aprobat de peste 3 ani de zile acesta 
nu a fost demarat. 
-- 
- Strângerea şi analizarea, în mod sistematic, de informaţii privind 
nevoile şi aşteptările factori interesaţi.  
- Strângerea şi analizarea, în mod regulat, a informaţii relevante 
pentru activitatea instituţiei 
-  Analizarea în mod sistematic, a punctele slabe şi  a punctele forte 
ale instituţiei 
-- 
-analizarea informatiilor privind activitatea compartimentului ; 
-- 
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Prioritizarea activitatilor cu implicarea factorilor decisivi. 
-- 
analizează, în mod sistematic, punctele slabe şi punctele forte ale 
instituţiei 
-- 
Realizarea de Ghisee unice; 
-- 
Identificarea partilor interesate relevante pentru management 
-- 
Nu este cazul 
-- 
- Nu se analizează, în mod sistematic, punctele slabe şi punctele 
forte ale instituţiei (de exemplu: diagnostic  CAF, EFQM sau analiză 
SWOT). 
- Sunt domenii in care nu se realizeaza colectarea de informatii 
inmod corespunzator: Urbanism (PUG nu este actualizat), lipsesc 
datele si informatii in domenii importante: politie locala, servicii 
publice. 
-- 
 

2.2 Elaborarea analizei de riscuri  
 Evaluari privind rezultate si actiuni  
 Modificari si imbunatatiri programa si strategii 
--- 
- elaborarea analizelor privind riscurile la nivelul fiecărui serviciu sau 
compartiment din cadrul instituţiei. 
--- 
- Analiza mai in detaliu a riscurilor si oportunitatilor ; identificarea 
factorilor cheie de succes 
-- 
Continuarea realizarii strategiei de dezvoltare durabila pentru 
realizarea tuturor obiectivelor cuprinse in aceasta 
-- 
- Aplicarea metodelor de monitorizare a activităţii în domeniul 
urbanismului şi disciplinei în construcţii; 
 - Evaluarea acţiunilor şi activităţilor de control realizate,  în termeni 
de rezultate şi de efecte/impact, precum realizarea unei strategii 
privind aspectul ambiental-arhitectural al clădirilor. 
-- 
-stabilirea obiectivelor pe termen lung la nivel de compartiment si 
ducerea la indeplinire a acestora ; 
 
-la nivelul  compartimentului Administrarea domerniului public si 
privat nu exista Registrele de risc 
-- 
Prioritizarea activitatilor cu implicarea factorilor decisivi. 
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-- 
-evaluează necesitatea modificării şi îmbunătăţirii strategiilor şi a 
meto-delor de planificare.  
-- 
Evaluarea acţiunilor şi activităţilor realizate în termeni de rezultate şi 
de impact, precum şi calitatea planurilor strategice şi operaţionale. 
-- 
Evaluarea acţiunilor şi activităţilor realizate în termeni de rezultate şi 
de impact, precum şi calitatea planurilor strategice şi operaţionale. 
-- 
Prioritizarea activitatilor cu implicarea factorilor decisivi. 
-- 
- Trebuie imbunatatite metodele de monitorizare, măsurare şi/sau 
evaluare a performanţei obţinute, realizând astfel monitorizarea 
modului de implementare a strategiei; 
Trebuie facuta analiza riscurilor şi oportunităţilor (de exemplu: prin 
analiză 
- SWOT/PEST) şi sa identifice factorii-cheie de succes pentru 
instituţie prin evaluarea periodică a mediului intern şi extern al 
acesteia (inclusiv a schimbărilor politice). 
- Nu se evaluează acţiunile şi activităţile realizate în termeni de 
rezultate şi de efecte/impact, precum şi calitatea planurilor 
strategice şi operaţionale. 
-- 
 

2.3 Implicare Stakeholderi In Procesul De Implementare A Strategiei Si A 
Planului De Actiune ,Prioritizarea Asteptarilor Si Nevoilor Acestora 
--- 
- sondaje de opinie privind implementarea strategiilor şi 
planificărilor de la nivelul instituţiei 
--- 
- O implicare mai accentuata a stakeholderii în procesul de 
implementare a strategiei şi a planului de acţiune şi prioritizează 
aşteptările şi nevoile acestora. 
-- 
Mai multa comunicare pe tema realizarii strategiei de dezvoltare 
-- 
- Comunicarea strategiei și planurilor de acțiune în întreaga 
instituție; 
- Transpunerea obiectivelor strategice în sarcini relevante pentru 
departamentele instituției. 
-- 
Elaborarea de proceduri operationale la nivel de compartiment 
administrarea domeniului public si privat 
-- 
Nu este cazul 
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-- 
implică stakeholderii în procesul de implementare a strategiei şi a 
planului de acţiune şi prioritizează aşteptările şi nevoile acestora. 
-- 
- Implicarea stakeholderii în procesul de implementare a strategiei şi 
a planului de acţiune şi prioritizarea aşteptărilor şi nevoilor acestora. 
-- 
Implicarea stakeholderii în procesul de implementare a strategiei şi a 
planului de acţiune şi prioritizarea aşteptărilor şi nevoilor acestora 
-- 
Nu este cazul 
-- 
- Nu se realizează corespunzător stabilirea priorităților, a proceselor 
adecvate; 
- Implicarea deficitara a factorilor interesati în procesul de 
implementare a strategiei şi a planului de acţiune; 
-- 
 

2.4  Asigurarea resurselor nrcesare pentru implementarea schimbarii 
 Monitorizarea sistematica a indicatorilor interni ca si factori ce pot 
alerta asupra unei schimbari, cerintele externe pentru modernizare si 
schimbare 
--- 
- crearea şi dezvoltarea unor acţiuni de formare/training, prin 
benchmarking şi bench-learning, prin realizarea unor „laboratoare de 
învăţare” concentrându-se pe rolul gândirii şi al planificării strategice.  
- monitorizarea  sistematică a indicatorilor interni, in vederea 
necesităţii unei schimbări, precum şi cerinţele externe pentru 
modernizare şi inovare. 
- Integrarea unor instrumente şi metode de măsurare şi utilizarea 
principiilor Managementului Calităţii Totale. 
--- 
 O mai buna gestionare a programului de lucru 
 Introducerea de servicii sau bunuri inovative care au o valoare 
adăugată mai mare pentru cetățeni și beneficiari 
O atitudine de deschidere și susținere a sugestiilor de îmbunătățire, 
indiferent de unde provin acestea 
-- 
Nu exista program de lucru cu publicul pe zona de impozite si taxe 
locale 
Personalul este supraaglomerat,publicul patrunde in spatiul de lucru 
al functionarilor ,normele de securitate si sanatate in munca nu pot fi 
respectate. 
-- 
- gestionarea programului de lucru; 
- participarea personalului la acţiuni de formare/trening 
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- realizarea schimbului rapid de informaţii şi documnete între 
departamente 
-- 
Planificarea schimbărilor care conduc către procesul de modernizare 
şi inovare, utilizeazarea tehnologiei şi serviciilor net: Intranet şi 
Internet, pe baza discuţiilor/consultării cu stakeholderii 
-- 
Nu este cazul 
-- 
Planifică schimbările care conduc către procesul de modernizare şi 
inovare 
-- 
- Monitorizarea indicatorilor interni, ca şi factori ce pot alerta asupra 
necesităţii unei schimbări, şi cerinţele externe pentru modernizare şi 
inovare. 
-- 
Monitorizarea indicatorilor interni, ca şi factori ce pot alerta asupra 
necesităţii unei schimbări, şi cerinţele externe pentru modernizare şi 
inovare 
-- 
Nu este cazul 
-- 
- Totusi, personalul este insuficient, astfel incat adaptarea la 
schimbare sa se realizeze integral si cu eficienta. 
-- 
 

Criteriul 3. Angajaţii instituţiei 
 

3.1  Implicarea în proiecte 
Analizarea in mod sistematic a nevoilor angajatilor 
Monitorizarea resurselor umane implicate in dezvoltarea de noi 
tehnologii 
 Asigurarea de conditii bune de lucru prin infiintare de ghisee la 
compartimentele care lucreaza direct cu publicul  
  Avand in vedere schimbarile legislative frecvente sa se realizeze 
periodic cursuri de perfectionare profesionala, in limita bugetului 
  Dezvoltarea competentelor angajatilor 
--- 
- o implicare mai intensă privind activitatea in dezvoltarea unor  noi 
tehnologii şi gestionare a infrastructurii IT&C. 
- realizarea corespunzătoare a căilor de acces in instituţie pentru 
persoanele   
defavorizate şi a celor cu dizabilităţi. 
--- 
- Condiţii mai bune de lucru în cadrul instituţiei incluzând respectarea 
cerinţelor de sănătate şi securitate la locul de muncă. 
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- Masuri de consiliere ale auditului intern  
-- 
Sa se infiinteze compartiment de asistenta contribuabil din 2 persoane 
unul pe zona de impunere persoane fizice si unul pe zona de impunere 
persoane juridice 
-- 
- Monitorizarea resuselor umane implicate în gestionarea 
infrastructurii IT&C 
- Dezvoltarea unei politici clare, pe criterii obiective , în materie de 
motivare,  şi promovare 
-- 
- Se asigură că există resurse umane capabile să îndeplinească şi să 
echilibreze sarcinile şi responsabilităţile. 
-- 
Dezvoltarea infrastructurii IT&C. 
-- 
politică clară prezentând criterii obiective în materie de recrutare, 
motivare, promovare, remunerare, recompensare şi de numire în 
funcţii de conducere. 
-- 
- Echilibrarea sarcinilor si atributiilor personalului; 
- Monitorizarea resurselor umane implicate in dezvoltarea de noi 
tehnologii; 
- Echilibrul intre vizta profesionala si cea private a angajatilor. 
- De imbunatatit conditiile de lucru din cadrul institutiei si aici ma 
refer la construirea unor corpuri noi de cladire intrucat birourile sunt 
supraaglomerate iar personalul nu poate sa isi desfasoare in conditii 
optime activitatea. 
-- 
Echilibrarea sarcinilor si atributiilor personalului; 
Monitorizarea resurselor umane implicate in dezvoltarea de noi 
tehnologii; 
-- 
Analizarea in mod sistematic a nevoilor angajatilor 
     Monitorizarea resurselor umane implicate in dezvoltarea de noi 
tehnologii 
     Asigurarea de conditii bune de lucru prin infiintare de ghisee la 
compartimentele care lucreaza direct cu publicul  
     Avand in vedere schimbarile legislative frecvente sa se realizeze 
periodic cursuri de perfectionare profesionala, in limita bugetului 
    Dezvoltarea competentelor angajatilor 
-- 
- Necesitatea unei politici clare, prezentând criterii obiective în 
materie de recrutare, motivare, recompensare şi de numire în funcţii 
de conducere; 
Perfectionare personal ; 
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-- 
 

3.2 Stabileste strategie in ceea ce priveste  dezvoltarea competentelor 
individuale ale angajatilor 
 Planuri de formare pentru aspectele tehnice ale administratiei 
electronice 
 Dezvoltare tehnici de comunicare in domeniul managementului 
riscurilor si a managementului  conflictului de interese 
--- 
- elaborarea unui plan de formare general bazat pe nevoile actuale şi 
viitoare ale personalului şi ale instituţiei - cursuri de formare 
obligatorii şi opţionale. 
- elaborarea unor planuri personalizate de formare şi de dezvoltare 
profesională cu accent pe abilităţi manageriale, de conducere, de 
gestionare a relaţiilor cu cetăţenii/ clienţi şi cu partenerii.  
- planificarea unor activităţi de formare şi dezvoltarea unor tehnici 
de comunicare în domeniul managementului riscului şi al 
managementului conflictului de interese.  
- evaluarea impactului programelor de formare şi dezvoltare 
profesională în raport cu costul acestor activităţi prin monitorizare şi 
realizarea de analize cost/beneficiu. 
- Crearea unei strategii în ceea ce priveşte dezvoltarea competenţelor 
angajaţilor şi a unui plan de formare general bazat pe nevoile actuale 
şi viitoare ale personalului şi ale instituţiei - cursuri de formare.  
--- 
- O mai buna planificare a activităţilor de formare şi dezvoltă tehnici 
de comunicare în domeniul managementului riscului şi al 
managementului conflictului de interese.  
- Promovarea de metode de formare moderne 
-- 
Cursuri de perfectionare in specialitatea functiei detinute 
-- 
- Crearea unei strategii de dezvoltare dezvoltarea competenţelor 
angajaţilor care să includă un plan de formare general bazat pe 
nevoile actuale şi viitoare ale personalului şi ale instituţiei (cursuri de 
formare obligatorii şi opţionale). 
- Planificarea activităţi de formare şi dezvoltarea de tehnici de 
comunicare în domeniul managementului riscului ; 
- Evaluarea impactului programelor de formare şi dezvoltare 
profesională în raport cu costul acestor activităţi prin monitorizare şi 
realizarea de analize cost/beneficiu. 
-- 
- Dezvoltarea de  tehnici de comunicare în domeniul managementului 
riscului şi al managementului conflictului de interese.  
-- 
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planuri personalizate de formare şi de dezvoltare profesională cu 
accent pe abilităţi manageriale, de conducere, de gestionare a 
relaţiilor cu cetăţeni 
-- 
dezvoltă,  stabileşte prin consultare şi comunică o strategie în ceea ce 
priveşte dezvoltarea competenţelor angajaţilor. Aceasta include un 
plan de formare general bazat pe nevoile actuale şi viitoare ale 
personalului şi ale instituţiei (de exemplu: cursuri de formare 
obligatorii şi opţionale). 
-planifică activităţi de formare şi dezvoltă tehnici de comunicare în 
domeniul managementului riscului şi al managementului conflictului 
de interese. 
-- 
Planificarea activităţii de formare şi dezvoltarea de tehnici de 
comunicare în domeniul managementului riscului şi al 
managementului conflictului de interese. 
-- 
Planificarea activităţii de formare şi dezvoltarea de tehnici de 
comunicare în domeniul managementului riscului şi al 
managementului conflictului de interese 
-- 
   Stabileste strategie in ceea ce priveste  dezvoltarea competentelor 
individuale ale angajatilor 
      planuri de formare pentru aspectele tehnice ale administratiei 
electronice 
     dezvoltare tehnici de comunicare in domeniul managementului 
riscurilor si a managementului  conflictului de interese 
-- 
- Dezvoltarea competenţelor angajaţilor ; 
- Elaborare plan de formare general bazat pe nevoile actuale şi 
viitoare ale personalului şi ale instituţiei; 
- Dezvoltarea şi promovarea unor metode de formare moderne (ex: 
multimedia, training la locul de muncă, e-learning); 
Planificare activităţi de formare şi dezvoltă tehnici de comunicare în 
domeniul managementului riscului şi al managementului conflictului 
de interese; 
-- 
 

3.3 Incurajare munca in echipa 
 Implicarea proactiva angajatilor prin idei si sugestii 
 Implicarea angajatilor in dezvoltarea planurilor ,strategiilor si 
obiectivelor institutiilor 
--- 
- realizarea la intervale regulate, a unor anchete, chestionare pentru 
personal şi publică rezultatele/sinteza/interpretarea acestora, 
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privind obiectivele şi la modul de măsurare a gradului în care acestea 
au fost atinse. 
--- 
- O implicare mai mare a angajaţilor  în dezvoltarea planurilor, 
strategiilor şi obiectivelor instituţiei, în configurarea proceselor, cât 
şi în identificarea şi implementarea acţiunilor de îmbunătăţire. 
- Incurajarea dialogului, creativității, inovației și a sugestiilor pentru 
îmbunătățirea performanței 
-- 
Dezvoltarea muncii in echipa,de intrajutorare,de inlocuire a 
personalului in cazul absentei unuia dintre functionari 
-- 
cooperarea activă a şefilor de serviciu și angajaților la dezvoltarea 
organizației, prin încurajarea dialogului, creativității, inovației și a 
sugestiilor pentru îmbunătățirea performanței . 
-- 
- obţinerea consensului între manageri şi angajaţi cu privire la 
obiective şi la modul de măsurare a gradului în care obiectivele au fost 
atinse. 
-- 
Nu este cazul 
-- 
ii implică pe angajaţi şi pe reprezentanţii acestora în dezvoltarea 
planurilor, strategiilor şi obiectivelor instituţiei, în configurarea 
proceselor, cât şi în identificarea şi implementarea acţiunilor de 
îmbunătăţire. 
-- 
Personalul ar trebui să fie sprijinit pentru a-și atinge întregul 
potențial; 
Consultarea reprezentanţilor personalului; 
-- 
Realizarea, la intervale regulate, anchete, chestionare pentru 
personal şi publică rezultatele/sinteza/interpretarea acestora 
-- 
    Incurajare munca in echipa 
    Implicarea proactiva angajatilor prin idei si sugestii 
    Implicarea angajatilor in dezvoltarea planurilor ,strategiilor si 
obiectivelor institutiilor 
-- 
- Promovează un climat de deschidere, comunicare şi dialog şi 
încurajează munca în echipă; 
- Realizează, la intervale regulate, anchete, chestionare pentru 
personal şi publică rezultatele/sinteza/interpretarea acestora; 
- Se asigură că angajaţii au posiblitatea să ofere feedback superiorilor 
lor (şefi serviciu, directori, etc); 
Consultarea reprezentanţilor personalului . 
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-- 
 
 
 

Criteriul 4. Parteneriat şi resurse 
 

4.1    Dezvoltare de parteneriat cu cetatenii si realizare de sondaje de 
opinie 
   Incurajarea cetatenilor sa isi exprime nevoile si cerintele 
--- 
- crearea unui plan privind schimbul de angajaţi între parteneri. 
- stimularea activităţilor din sfera de responsabilitate socială. 
--- 
- Stimularea activităţilor din sfera de responsabilitate socială. 
Crearea de condiţii pentru schimbul de angajaţi între parteneri. 
-- 
Punerea in aplicare a PROTOCOLULUI 
-- 
- Identificarea de potenţiali parteneri pentru realizarea unor servicii 
care să vină în sprijinul nevoilor cetăţenilor 
-- 
Definirea responsabilităţilor fiecărui partener în gestionarea 
parteneriatului incluzând acţiunile de control 
-- 
activităţile din sfera de responsabilitate socială 
-- 
-monitorizează şi evaluează, în mod regulat, procesele, rezultatele şi 
natura parteneriatelor 
-- 
Colaborarea dintre administrațiile publice de același nivel 
instituțional, dar și între instituțiile de diferite niveluri instituționale; 
-- 
Colaborarea dintre administrațiile publice de acelasi nivel 
institutional, dar si între institutiile de diferite niveluri institutionale 
-- 
      Dezvoltare de parteneriat cu cetatenii si realizare de sondaje de 
opinie 
      incurajarea cetatenilor sa isi exprime nevoile si cerintele 
-- 
Creează condiţii pentru schimbul de angajaţi între parteneri. 
-- 
 

4.2 Incurajarea In Mod Activ A Cetatenilor/ Clientilor Sa Se Organizeze, 
Sa-Si Exprime Nevoile Si Cerintele Sisi Sprijinirea Grupurilor De 
Cetateni 
--- 
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- realizarea mai multor sondaje de opinie către cetăţeni/ clienţi în 
subiecte/probleme de interes public şi în procesul de luare a deciziei. 
--- 
 O mai buna atitudine de deschidere la ideile, sugestiile şi plângerile 
cetăţenilor/clienţi in utilizarea de  mecanisme adecvate pentru a 
colecta aceste informaţii 
-- 
Dezvoltarea in randul functionarilor a atitudinii de deschidere astfel 
incat fiecare functionar sa manifeste mai multa deschidere fata de 
nevoile contribuabililor 
-- 
- Creşterea implicării cetăţenilor/ clienţi în subiecte/probleme de 
interes public şi în procesul de luare a deciziei  prin sondaje de opinie. 
-- 
-aflarea opiniei cetatenilor prin intermediul unor sondaje de opinie, 
grupuri de consultare, chestionare, cutii pentru reclamaţii 
-- 
sondaje de opinie privind aspecte cotidiene 
-- 
- Deschidere la ideile, sugestiile şi plângerile cetăţenilor; 
-  Dezvoltarea şi utilizarea de mecanisme adecvate pentru colectarea 
informaţiilor (exemplu: prin intermediul unor sondaje de opinie, 
chestionare, cutii pentru reclamaţii). 
-- 
Dezvoltarea şi utilizarea de mecanisme adecvate pentru colectarea 
informaţiilor (exemplu: prin intermediul unor sondaje de opinie, 
chestionare, cutii pentru reclamaţii). 
-- 
Incurajarea In Mod Activ A Cetatenilor/ Clientilor Sa Se Organizeze, 
Sa-Si Exprime Nevoile Si Cerintele Sisi Sprijinirea Grupurilor De 
Cetateni 
-- 
utilizează mecanisme adecvate pentru a colecta aceste informaţii; 
-- 
 

4.3    Decide actiuni de investitii si control  financiar pe baza analizei cost 
servicii 
     dezvolta si implementeaza sisteme moderne de control financiar si 
promoveaza transparenta controlului financiar  pentru intregul 
personal 
    asigura alocarea pentru costurile inerne 
--- 
- recuperarea  debitelor inregistrate in evidenţele financiare ale 
instituţiei. 
--- 
- Nu cunosc 
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-- 
Cresterea gradului de conformare voluntara la plata al 
impozitelor,taxelor  datorate de contribuabili 
-- 
- Controlul financiar al veniturilor proprii şi fundamentarea veniturilor 
anuale 
-- 
Introduce analiza comparativă (de exemplu: Benchmarking) între 
diferiţi factori şi organizaţii 
-- 
Nu este cazul 
-- 
manifestă o atitudine de deschidere la ideile, sugestiile şi plângerile 
cetăţenilorţi şi dezvoltă şi utilizează mecanisme adecvate pentru a 
colecta aceste informaţii 
-- 
Nu este cazul 
-- 
- Asigurarea unui management eficient al resurselor umane; 
Introducere sisteme inovatoare in cee ace priveste bugetarea si 
planificarea costurilor; 
-- 
Dezvoltarea şi implementarea de sisteme moderne de control 
financiar. 
-- 
Decide actiuni de investitii si control  financiar pe baza analizei cost 
servicii 
     dezvolta si implementeaza sisteme moderne de control financiar si 
promoveaza transparenta controlului financiar  pentru intregul 
personal 
    asigura alocarea pentru costurile inerne 
-- 
- Asigură alocarea pentru costurile interne (de exemplu: preţuri de 
transfer-compartimentele plătesc serviciile interne primite). 
Integrează în documente bugetare şi informaţii referitoare la alte 
tipuri de performanţă decât performanţa bugetară.   
-- 
 

4.4       Dezvoltarea retelelor de comunicare interna pentru a asigura 
accesul tuturor angajatilor la informatiile si cunostintele relevante 
pentru indeplinirea sarcinilor si obiectivelor 
       monitorizarea informatiilor si cunostintelor existente in cadrul 
institutiei asigurand pertinenta ,exactitatea, fiabilitatea si 
securitatea acestora 
--- 
- instruiri periodice privind asigurarea confidenţialităţii datelor.  
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- să se creeze o reţea de comunicare internă pentru a asigura accesul 
tuturor angajaţilor la informaţiile şi cunoştinţele relevante pentru 
îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor.  
--- 
--- 
- O mai buna dezvoltare a reţelelor de comunicare internă pentru a 
asigura accesul tuturor angajaţilor la informaţiile şi cunoştinţele 
relevante pentru îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor.  
-- 
Crearea unui spatiu de arhiva adecvat 
-- 
- arhivarea documenteleor nu se realizează şi prin scanare, pe suport 
electronic 
- arhivarea documentelor , planşelor şi planurilor cadastrale, a 
planurilor ce vizează reţeaua de utilităţi publice 
-- 
Dezvoltarea canalelor de comunicare internă pentru a asigura accesul 
tuturor angajaţilor la informaţiile şi cunoştinţele relevante pentru 
îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor 
-- 
Dezvoltarea canalelor de comunicare internă pentru a asigura accesul 
tuturor angajaţilor la informaţiile şi cunoştinţele relevante pentru 
îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor 
-- 
-dezvoltă canale/reţele de comunicare internă pentru a asigura 
accesul tuturor angajaţilor la informaţiile şi cunoştinţele relevante 
pentru îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor. 
-- 
- Angajații ar trebui să aibă acces rapid la informațiile și cunoștințele 
corespunzătoare de care au nevoie pentru a-și realiza sarcinile în mod 
eficient; 
- Sa se asigure, pe cât posibil, că informaţiile şi cunoştinţele cheie de 
care dispun angajaţii sunt păstrate şi folosite de către instituţie şi 
după ce aceştia părăsesc instituţia; 
-- 
Asigurarea, pe cât posibil, că informaţiile şi cunoştinţele cheie de care 
dispun angajaţii sunt păstrate şi folosite de către instituţie şi după ce 
aceştia părăsesc instituţia 
-- 
      Dezvoltarea retelelor de comunicare interna pentru a asigura 
accesul tuturor angajatilor la informatiile si cunostintele relevante 
pentru indeplinirea sarcinilor si obiectivelor 
       monitorizarea informatiilor si cunostintelor existente in cadrul 
institutiei asigurand pertinenta ,exactitatea, fiabilitatea si 
securitatea acestora 
-- 
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Prezintarea informaţiilor şi datelor într-o formă accesibilă şi atractivă 
(„user-friendly”); 
- Spatii de arhivare insuficiente; 
- Selectionarea arhivelor existente, pastrarea documentelor care sunt 
absolut necesare; 
-- 
 

4.5 Achizitionare de noi dotari tehnice performante 
--- 
- achiziţionarea de noi calculatoare şi tehnică de calcul. 
- actualizarea  site-lui instituţiei cu noile informaţii de interes public 
(programul in perioada sărbătorilor, a zilelor cand se recuperează 
zilele libere.  
--- 
 Introducerea de politici tehnologice in toate compartimentele 
institutiei 
-- 
Realizarea shimbului de informatii cu ANAF pentru colectarea 
creantelor si implementarea soft PATRIMVEN pe domeniul veniturilor. 
-- 
- Realizarea unui portal de tip e-administraţie, prin intermediul căruia 
cetăţenii să poată să depună online documente, să consulte situaţia 
proprie şi stadiul soluţionarii cererilor şi totodată să primească 
notificări cu privire la stadiul acestora 
-- 
Comunicarea tehnologica la nivelul institutiei 
-- 
activităţile de învăţare şi îmbunătăţire 
-- 
dezvoltarea şi menţinerea reţelelor interne şi externe 
-- 
asigură accesul fizic adecvat în clădiri în concordanţă cu nevoile şi 
aşteptările angajaţilor şi ale cetăţenilor 
-- 
- Implementarea unei politici integrate de gestiune a resurselor 
tehnologice în concordanţă cu obiectivele strategice şi operaţionale 
ale instituţiei; 
- Sa se achizitioneze noi dotari tehnice; 
-- 
Implementarea unei politici integrate de gestiune a resurselor 
tehnologice în concordanţă cu obiectivele strategice şi operaţionale 
ale instituţiei; 
-- 
achizitionare de noi dotari tehnice performante 
-- 
- dezvoltarea şi menţinerea reţelelor interne şi externe. 
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-- 
 

4.6     Creare de echilibru privind eficacitatea si eficienta cladirilor si a 
sediilor institutiei nevoile si asteptarile utilizatorilr. 
--- 
- asigurarea echipamentelor tehnice (copiator pe serviciu, 
imprimante, scanare) luând în considerare obiectivele strategice şi 
operaţionale, privind viitoarele modificări pe linie de evidenţă a 
persoanelor (eliberarea noilor cărţi de identitate) 
- asigurarea accesului adecvat în clădiri în concordanţă cu nevoile şi 
aşteptările angajaţilor şi ale cetăţenilor/clienţi ( rampă )  
- crearea unui spaţiu mai mare pentru arhiva instituţiei  
- întreţinerea clădirii şi a  birourilor. 
--- 
Extinderea spatiului de birouri pentru o mai buna activitate a 
angajatilor si pentru confortul contribuabililor 
-- 
 
Absenta ghiseelor pe relatia cu publicul ,cu contribuabilii persoane 
fizice si juridice platitori de impozite si taxe locale. 
Extinderea spatiului de lucru,birouri tip spatiu deschis 
-- 
dezvoltarea infrastructurii imobliare 
-- 
- Creează un echilibru în ceea ce priveşte eficacitatea şi eficienţa 
clădirilor şi a sediilor instituţiei şi nevoile şi aşteptările utilizatorilor 
(de exemplu: existenţa unui singur sediu, situat central, sau a mai 
multor sedii teritoriale: agenţii, sucursale) 
-- 
Nu este cazul 
-- 
Infrastructura disponibilă trebuie gestionată într-un mod eficient și 
durabil, astfel încât să răspundă nevoilor cetățenilor/beneficiarilor și 
să sprijine condițiile de lucru ale personalului. 
-- 
Asigurarea unei gestionari corecte, fără riscuri pentru siguranţa 
muncii, eficientă şi ergonomică a birourilor şi a echipamentelor 
tehnice. 
-- 
    Creare de echilibru privind eficacitatea si eficienta cladirilor si a 
sediilor institutiei nevoile si asteptarile utilizatorilr. 
-- 
- accesul fizic adecvat în clădiri în concordanţă cu nevoile şi 
aşteptările angajaţilor şi ale cetăţenilor/clienţi (de exemplu: spaţiu 
de parcare pentru persoanele cu dezabilităţi). 
-- 
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Criteriul 5. Procese 

 
5.1  Stabileste obiective de performanta orientate catre cetateni, 

implementeaza indicatori de performanta pentru a minitoriza 
performanta proceselor. 
 Realizarea registrului riscurilor.    
--- 
- stabilirea unor noi obiective de performanţă pentru fiecare lucrător 
--- 
 Acţiuni de inovare a proceselor ca urmare a derulării unor acţiuni 
naţionale şi internaţionale 
 Stabilirea obiectivelor de performanţă orientate către cetăţenii 
-- 
Actualizarea procedurilor 
Revizuirea registrului de riscuri 
-- 
Identifiarea, descrierea şi realizarea documentaţiei pentru procese. 
-- 
- Identificarea, descrierea şi realizeazarea documentaţiei pentru 
procese.  
-- 
Nu este cazul 
-- 
-simplifică procesele în mod regulat, propunând modificări ale 
reglementărilor legale, dacă acest lucru este necesar. 
-se informează, conservă şi îşi însuşeşte cerinţele legale şi 
reglementările referitoare la procesele din cadrul instituţiei, le 
analizează şi face propuneri pentru simplificarea acestora 
-- 
- Simplificarea proceselor în mod regulat, propunând modificări ale 
reglementărilor legale, dacă acest lucru este necesar. 
-- 
Stabilirea unor obiective de performanţă orientate către 
cetăţenii/clienţi şi implementarea indicatorilor de performanţă 
pentru a monitoriza performanţa proceselor (de ex. carte ale 
cetăţenilor, contracte de performanţă/acorduri privind nivelul de 
performanţă al serviciilor prestate. 
-- 
Stabileste obiective de performanta orientate catre cetateni, 
implementeaza indicatori de performanta pentru a minitoriza 
performanta proceselor. 
  realizarea registrului riscurilor. 
-- 
- Monitorizarea şi evaluarea impactului TIC şi al serviciilor oferite via 
Internet/e-guvernare asupra proceselor instituţiei ; 
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- Acţiuni de inovare a proceselor ca urmare a derulării unor acţiuni 
naţionale şi internaţionale de bench lerning, acordând o atenţie 
sporită resurselor necesare inovării şi obstacolelor ce trebuie 
depăşite. 
-- 
 

5.2   Asigura o informare corecta  pentru a sprijini cetatenii/clienti, cat 
si pentru a-i informa cu privire la schimbarile implementate. 
--- 
- sondaje de opinie privind impactul avut asupra cetăţenilor sau a 
clienţilor.   
- implicarea in relaţia cu cetăţenii sau clienţii in dezvoltarea de 
standarde de calitate ale serviciilor furnizate către aceştia pentru a 
putea fi  gestionate la nivelul instituţiei. 
--- 
- O implicare mai mare a cetăţenilor în conceperea şi îmbunătăţirea 
serviciilor şi a produselor prin sondaje – studii, feedback pe cale 
electronică, grupuri de discuţii, chestionare şi sondaje referitoare la 
oportunitatea şi pertinenţa serviciilor şi a produselor şi dacă acestea 
sunt adaptate în funcţie de sex, persoane cu dizabilităţi,   rasă,   etnie   
şi   religie  
-- 
program flexibil de lucru cu publicul 
-- 
- Implicarea cetăţenilor/clienţilor şi celorlalte părţi interesate în 
dezvoltarea de standarde de calitate pentru serviciile şi produsele 
furnizate acestora, standarde care răspund nevoilor lor şi pot fi 
gestionate la nivelul instituţiei. 
-- 
-Implicarea cetăţenii în conceperea şi îmbunătăţirea serviciilor şi a 
produselor (de exemplu: prin sondaje – studii, feedback pe cale 
electronică, grupuri de discuţii, chestionare şi sondaje referitoare la 
oportunitatea şi pertinenţa serviciilor şi a produselor şi dacă acestea 
sunt adaptate în funcţie de sex, persoane cu dizabilităţi,   rasă,   etnie   
şi   religie).  
-- 
Nu este cazul 
-- 
-implică cetăţenii în conceperea şi îmbunătăţirea serviciilor 
-- 
- Asigurarea accesibilitatii serviciilor şi a informaţiei (de exemplu: 
printr-un program flexibil de lucru cu publicul, prin documentele 
existente pe suport de hârtie a unui site internet).  
-- 
Identificarea rezultatelor (servicii si produse)  proceselor de bază 
-- 
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 Asigura o informare corecta  pentru a sprijini cetatenii/clienti, cat si 
pentru a-i informa cu privire la schimbarile implementate. 
-- 
- Implicare cetăţenii/clienţi în conceperea şi îmbunătăţirea 
serviciilor şi a produselor (de exemplu: prin sondaje – studii, feedback 
pe cale electronică, grupuri de discuţii, chestionare şi sondaje 
referitoare la oportunitatea şi pertinenţa serviciilor şi a produselor şi 
dacă acestea sunt adaptate în funcţie de sex, persoane cu dizabilităţi,   
rasă,   etnie   şi   religie).  
- Implicare cetăţenii/clienţi şi celelalte părţi interesate în 
dezvoltarea de standarde de calitate pentru servicii-le şi produsele 
furnizate acestora, standarde care răspund nevoilor lor şi pot fi 
gestionate la nivelul instituţiei. 
- Asigurarea accesibilitatii serviciilor – program cu publicul.  
-- 
 

5.3 Efectuare chestionare de autoevaluare 
--- 
- intensificarea acţiunii de imbunătăţire a chestionarelor de 
autoevaluare de la nivelul compartimentelor, cat şi la nivelul intregii 
instituţii.  
- Iniţiativă in vederea incheierii de parteneriate-cheie cu sectorul 
privat, public şi cu sectorul ONG. 
- Implicarea in dezvoltă un sistem comun de schimb de date cu 
partenerii din reţeaua de furnizare de servicii, in vederea atingerii 
obiectivelor propuse. 
--- 
- Organizeazarea de vizite de lucru ale cetăţenilor/clienţi în diferite 
instituţii pentru ca aceştia să înveţe despre coodonarea proceselor şi 
să surmonteze obstacolele instituţionale. 
- Dezvoltarea de stimulente şi condiţii ca nivelul de conducere şi 
angajaţii să creeze procese interorganizaţionale (servicii şi procese 
comune între diferite departamente). 
-- 
Se urmareste interconectarea bazelor de date informatice in scopul 
realizarii de obiective comune. 
-- 
- Dezvoltarea unui sistem comun de schimb de date cu partenerii din 
reţeaua de furnizare de servicii publice – SRPCIV, CAMERA DE COMERŢ 
ŞI INDUSTRIE, ETC. 
- Dezvoltarea unor procese interorganizaţionale (servicii şi procese 
comune între diferite departamente). 
-- 
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Organizeazarea de vizite de lucru ale cetăţenilor în diferite instituţii 
pentru ca aceştia să înveţe despre coodonarea proceselor şi să 
surmonteze obstacolele instituţionale 
-- 
Nu este cazul 
-- 
organizează vizite de lucru ale cetăţenilor în diferite instituţii pentru 
ca aceştia să înveţe despre coodonarea proceselor şi să surmonteze 
obstacolele instituţionale. 
-creează grupuri de lucru la nivelul instituţiilor pentru a rezolva 
probleme. 
-- 
- Crearea de grupuri de lucru la nivelul instituţiilor/furnizorilor de 
servicii pentru a rezolva probleme. 
-- 
Crearea de grupuri de lucru la nivelul instituţiilor/furnizorilor de 
servicii pentru a rezolva probleme 
-- 
efectuare chestionare de autoevaluare 
-- 
- Crearea grupuri de lucru la nivelul instituţiilor/furnizorilor de 
servicii pentru a rezolva probleme. 
- Dezvoltarea unui sistem stimulente şi condiţii ca nivelul de 
conducere şi angajaţii să creeze procese interorganizaţionale (servicii 
şi procese comune între diferite departamente). 
- Crearea unei culturi de lucru care depăşeşte graniţele 
managementului de proces şi gândirea la nivel de compartiment de 
sine stătător, coordonând procesele de la nivelul organizaţiei sau 
dezvoltând procese. 
-- 
 
Criteriul 6. Rezultate orientate către cetăţeni/clienţi 

 
6.1  Creare ghiseu unic 

Indicatori de masurare a satisfactiei cetateanului 
Efectuare proceduri 
--- 
- sondaj de opinie privind serviciile oferite de către angajaţii 
instituţiei; 
--- 
- Rezultate privind implicarea şi participarea cetăţenilor/clienţi. 
-- 
Reducerea numarului de contestatii,reclamatii 
-- 
Nu este cazul 
-- 
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Rezultate privind accesibilitatea 
-- 
Implementarea şi extinderea utilizării de noi instrumente şi metode 
inovatoare în relaţia cu cetăţenii 
-- 
imaginea de ansamblu a instituţiei 
-- 
-rezultate privind implicarea şi participarea cetăţenilor 
-- 
- calitatea îndrumării oferite cetăţenilor; 
-- 
Calitatea îndrumării oferite cetăţenilor; 
-- 
Creare ghiseu unic 
Indicatori de masurare a satisfactiei cetateanului 
Efectuare proceduri 
-- 
Analiza periodica a rezultatelor privind produsele şi serviciile (de 
exemplu: calitatea, fiabilitatea, îndeplinirea standardelor de calitate, 
timpul de procesare/execuţie  calitatea îndrumării oferite cetăţenilor 
/clienţi). 
-- 
 

6.2  Implementarea si extinderea utilizarii de noi instrumente si metode 
inovatoare in relatia cu cetatenii. 
--- 
- participarea angajaţilor la programe de formare în vederea obţinerii 
unui grad crescut de profesionalism şi a abilităţilor de comunicare 
necesare în relaţia cu cetăţenii/clienţi. 
- implementarea şi extinderea utilizării de noi instrumente şi metode 
inova-toare în relaţia cu cetăţenii/clienţi.  
--- 
Programe de formare urmate de către angajaţi în vederea obţinerii 
unui grad crescut de profesionalism şi a abilităţilor de comunicare 
necesare în relaţia cu cetăţenii/clienţi (de exemplu: profesionalism şi 
comunicare prietenoasă în relaţia cu cetăţenii/clienţi). 
-- 
Numărului de dosare care se întorc cu greşeli şi/sau numărul situaţiilor 
care necesită revizuirea nu este la nivelul dorit 
-- 
Nu este cazul 
-- 
Implementarea şi extinderea utilizării de noi instrumente şi metode 
inovatoare în relaţia cu cetăţenii 
-- 
Aderarea la standardele de servicii publicate 
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-- 
-importanţa programelor de formare urmate de către angajaţi în 
vederea obţinerii unui grad crescut de profesionalism şi a abilităţilor 
de comunicare necesare în relaţia cu cetăţenii 
-timpul   de   furnizare a serviciului. 
-- 
- Nivelul de încredere a publicului/ societăţii în organizaţie, în 
produsele şi serviciile institutiei; 
-- 
Nivelul de încredere a publicului/ societăţii în organizaţie, în 
produsele şi serviciile institutiei 
-- 
  Implementarea si extinderea utilizarii de noi instrumente si metode 
inovatoare in relatia cu cetatenii. 
-- 
Masurarea rezultatelor pe baza  indicatorilor de management intern 
(de exemplu, timpul de procesare, timpul de așteptare, numărul 
plângerilor) pentru toate structurile. 
-- 
 

Criteriul 7. Rezultate referitoare la angajați 
 

7.1  Flexibilitatea orelor de program, echilibru intre munca si timpul liber 
Acordarea de oportunitati egale si de tratament corect in institutie 
Dorinta angajatilor de a accepta schimbarile 
--- 
- să se intocmească ghestionare privind măsurarea gradului de 
satisfacţie al angajaţilor de către audit 
- promovarea unei strategii a resurselor umane de dezvoltare, în mod 
sistematic, a competenţele angajaţilor şi cunoştinţele lor despre 
obiectivele instituţiei. 
--- 
 Imbunatatirea atmosferei de lucru şi cultura organizaţională a 
instituţiei 
 Recompensarea efortului individual şi de echipă. 
-- 
Echilibru intre munca si timp liber  
Se nu se mai rezolve pe loc anumite declaratii,impuneri  care necesita 
analiza,verificare,deoarece exista riscuri de greseli mari care 
dauneaza atit salariatilor cat si contribuabililor. 
-- 
Nu este cazul 
-- 
Imaginea şi performanţa de ansamblu a instituţiei 
Recompensarea efortului individual şi de echipă 
Atmosfera de lucru şi cultura organizaţională a instituţiei 
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-- 
Recompensarea efortului individual şi de echipă 
-- 
capacitatea conducerii de a promova o strategie a resurselor umane şi 
de a dezvolta, în mod sistematic, competenţele angajaţilor şi 
cunoştinţele lor despre obiectivele instituţiei. 
-- 
- Nivelul de sensibilizare al angajaţilor cu privire la potenţialele 
conflictele de interese; 
- Nivelul de implicare a angajaţilor în activitatea instituţiei şi în 
realizarea misiunii acesteia; 
- Recompensarea efortului individual şi de echipă; 
-- 
- Nivelul de implicare a angajaţilor în activitatea instituţiei şi în 
realizarea misiunii acesteia; 
- Recompensarea efortului individual şi de echipă; 
-- 
Flexibilitatea orelor de program, echilibru intre munca si timpul liber 
Acordarea de oportunitati egale si de tratament corect in institutie 
Dorinta angajatilor de a accepta schimbarile 
-- 
- Capacitatea conducerii/managementului de a promova o strategie a 
resurselor umane şi de a dezvolta, în mod sistematic, competenţele 
angajaţilor şi cunoştinţele lor despre obiectivele instituţiei. 
Dorinţa angajaţilor de a accepta schimbările. 
-- 
 

7.2      
   Grad de participare si rata de absolvire in programele de formare, 
eficacitate resurse alocate formarii 
   cuantum/frecventa recompenselor individuale si colective 
--- 
- nu s-a participat la programele de formare profesională, fondurile 
necesare acestora au fost alocate. 
- nu sunt acordate recompense individuale şi colective (bani) doar prin 
acordarea de libere in funcţie de orele suplimentare lucrate .  
--- 
-  Motivarea şi implicarea trebuie imbunatatita 
-- 
Reducerea fluctuaţiei personalului 
-- 
Nu este cazul 
-- 
-Cuantumul/frecvenţa recompenselor individuale şi colective 
-Indicatori privind performanţa 
-Dovezi ale capacităţii de a gestiona conflictele cu cetăţenii 
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-- 
dezvoltarea competenţelor prin programe de instruire 
-- 
indicatori privind dezvoltarea competenţelor 
-cuantumul/frecvenţa recompenselor individuale şi colective 
-- 
- Dovezi ale capacităţii de a gestiona relaţia cu cetăţenii/clienţi şi de 
a răspunde nevoilor acestora;  
- Gradul de utilizare a tehnologiilor de informare şi comunicare de 
către angajaţi.  
-- 
Dovezi ale capacităţii de a gestiona relaţia cu cetăţenii/clienţi şi de a 
răspunde nevoilor acestora 
-- 
  Grad de participare si rata de absolvire in programele de formare, 
eficacitate resurse alocate formarii 
    cuantum/frecventa recompenselor individuale si colective 
-- 
- Evaluarea persoanlului se face formal. 
- Exista fluctuatie de personal în ultima perioada de timp, exista 
perpectiva de crestere a fenomenului (personal  avand varsta de 
pensionare standard, pensionari pentru incapacitate de munca, 
incetari a raportului de serviciu la cerere/demisie) ; 
- gradul mic de participare şi rata de absolvire în programele de 
formare, scazuta, inexistenta resurselor/bugetelor alocate formării; 
-- 
 

Criteriul 8. Rezultate cu privire la responsabilitatea socială 
 

8.1       Opinia Publicului in ceea ce Priveste Deschiderea si Transparenta 
Institutiei 
--- 
Nu este cazul 
-- 
- Imaginea instituţiei în mass-media. 
- Opinia publicului în ceea ce priveşte deschiderea şi transparenţa 
institu-ţiei. 
-- 
Sa incercam sa ne  îmbunătățim reputația și imaginea față de cetățeni 
în ansamblu. 
-- 
Nu este cazul 
-- 
Nivelul de conştientizare al publicului în ceea ce priveşte modul în 
care activităţile şi acţiunile instituţiei influenţează calitatea vieţii 
cetăţenilor/ clienţi  
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-- 
Nivelul de conştientizare al publicului în ceea ce priveşte modul în 
care activităţile şi acţiunile instituţiei influenţează calitatea vieţii 
cetăţenilor 
-- 
impactul asupra societăţii din punct de vedere al nivelului şi calităţii 
participării democratice la nivel local, regional, naţional şi 
internaţional. 
-- 
- Nivelul de conştientizare al publicului în ceea ce priveşte modul în 
care activităţile şi acţiunile instituţiei influenţează calitatea vieţii 
cetăţenilor/ clienţi. 
-- 
Opinia publicului în ceea ce priveşte deschiderea şi transparenţa 
instituţiei. 
-- 
       Opinia Publicului In Ceea Ce Priveste  Deschiderea Si Transparenta 
Institutiei 
-- 
Nivelul de conştientizare al publicului în ceea ce priveşte modul în 
care activităţile şi acţiunile instituţiei influenţează calitatea vieţii 
cetăţenilor/ clienţi. 
-- 
 

8.2    Implementare de masuri pentru dealizarea de proceduri pentru 
activitatile desfasurate la nivelul institutiei. 
--- 
Nu este cazul 
-- 
- Activităţile instituţiei pentru conservarea şi susţinerea resurselor 
(de exemplu: gradul de  conformitate cu standardele de mediu, 
utilizarea de materiale reciclate, utilizarea de mijloace de transport 
nepoluante, reducerea noxelor şi a zgomotelor, economisirea apei, a 
electricităţii şi a gazului). 
-- 
Introducerea si a altor forme de masuratori 
-- 
Nu este cazul 
-- 
Eficacitatea schimbului de cunoştinţe şi informaţii cu terţe părţi 
-- 
Eficacitatea schimbului de cunoştinţe şi informaţii cu terţe părţi 
-- 
programe de prevenire destinate cetăţenilor şi angajaţilor în ceea ce 
priveşte riscurile referitoare la sănătate şi accidente. 
-activităţile instituţiei pentru conservarea şi susţinerea resurselor 
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-- 
- Programe de prevenire destinate cetăţenilor/clienţi şi angajaţilor în 
ceea ce priveşte riscurile referitoare la sănătate şi accidente; 
- Relaţiile cu autorităţile locale, grupuri şi reprezentanţi ai 
comunităţii 
-- 
Programe de prevenire destinate cetăţenilor/clienţi şi angajaţilor în 
ceea ce priveşte riscurile referitoare la sănătate şi accidente 
-- 
Implementare de masuri pentru dealizarea de proceduri pentru 
activitatile desfasurate la nivelul institutiei. 
-- 
- Programe de prevenire destinate cetăţenilor/clienţi şi angajaţilor în 
ceea ce priveşte riscurile referitoare la sănătate şi accidente; 
Relaţiile cu autorităţile locale, grupuri şi reprezentanţi ai comunităţii 
-- 
 

Criteriul 9. Rezultate cheie referitoare la performanța instituției 
 

9.1    Realizare actiuni de accesare fonduri eoropenr pentru 
dezvoltareadiverselor activitati 
    reactualizare iso 9001:2008 
--- 
Nu este cazul 
-- 
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor sau produselor livrate. 
-- 
Reducerea deficientelor sa guverneze activitatea 
-- 
Nu este cazul 
-- 
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor 
-- 
Nu este cazul 
-- 
certificarea pentru sisteme de management al calităţii 
-- 
- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor sau produselor livrate 
 
- Gradul în care obiectivele sunt realizate în termeni de produse sau 
servicii. 
-- 
Gradul în care obiectivele sunt realizate în termeni de produse sau 
servicii 
-- 
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       Realizare actiuni de accesare fonduri eoropenr pentru 
dezvoltareadiverselor activitati 
     reactualizare iso 9001:2008 
-- 
Nu este cazul 
-- 
 

9.2 Afisare pe site-ul institutiei precum si la sediu a rezultatelor actiunilor 
in urma parteneriatelor cu ANAF-UL SI SPRPCIV. 
--- 
Nu este cazul 
-- 
- Dovada utilizării optime a tehnologiei informaţiei (în gestionarea 
cunoştin-ţelor interne şi/sau în comunicarea internă şi externă, ca şi 
în funcţionarea reţelelor). 
-- 
Actualizarea procedurilor de lucru 
-- 
Nu este cazul 
-- 
Evidenţa succesului în îmbunătăţirea şi inovarea strategiilor 
organizaţionale, a structurilor şi/sau a proceselor 
-- 
Nu este cazul 
-- 
dovada utilizării optime a tehnologiei informaţiei 
-- 
- Rezultatele inspecţiilor şi acţiunilor de audit. 
- Performanţa proceselor. 
-- 
Performanţa proceselor 
-- 
afisare pe site-ul institutiei precum si la sediu a rezultatelor actiunilor 
in urma parteneriatelor cu ANAF-UL SI SPRPCIV. 
-- 
- Rezultatele inspecţiilor şi acţiunilor de audit. 
Performanţa proceselor. 
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ANEXA 3 
Fișa de consemnare a ACŢIUNILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE  

UAT Urziceni 
  
II. COLAȚIONARE TOȚI RESPONDENȚII 
 

SUBCRITERIU ACŢIUNI DE ÎMBUNĂTĂŢIT 
 

Criteriul 1. Leadreship-ul instituţiei 
 

1.1  Creare retea intranet in cadrul institutiei 
 Comunicare eficienta intre compartimente stabilirea unuiprogram cu 
publicul mai scurt decat programulde lucru 
   Stabilirea de oboective operationala si obiective individuale 
--- 
- achiziţionarea unui nou soft 
- un plan de măsuri şi activităţi privind perfecţionarea angajaţilor 
pentru fiecare compartiment in parte in funcţie de modificările 
apărute. 
- să se monitorizeze obiectivele individuale specific fiecărui 
compartiment 
--- 
- Sa se realizeze lunar sedinte de analiza 
- Sa se organizeze cursuri specific in domeniul comunicarii pe sectoare 
de activitate 
- Stabilirea unui program cu publicul mai scurt decat programul de 
lucru efectiv 
- Crearea unei retea intranet 
--- 
Organizarea de cursuri de perfectionare, punerea la dispozitie de 
ghiduri procedurale 
-- 
- realizarea unor şedinţe de analiză cu privire la modul de soluţionare 
a unor probleme care vizează activitatea comună a mai multor 
compartimente (ca de exeplu urmărirea concesiunilor din punct de 
vedere financiar, juridic, al regimului construcţilor, etc. respectiv al 
implicaţiilor pe  care le are elaborarea Cadastrului sistematic al UAT) 
- elaborarea unui Regulament Urbanistic General care să corespundă 
atât nevoilor cetăţenilor cât şi legislaţiei în domeniu; 
- asigurarea unei mai bune informări a cetăţenilor în legătură cu  
acţiunile de dezvoltare, modernizare şi întreţinere a reţelei de utilităţi, 
pe termen scurt şi mediu, astfel încât să se asigure o mai bună 
coordonare între furnizorii de utilităţi, populaţie şi compartimentul de 
investiţii . 
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-- 
-comunicarea si lucru in echipa intre angajatii cu functii de executie 
din diferite compartimente ; 
-utilizarea aptitudinile de motivare a angajaţilor, de acordare a 
feedback-ului constructiv, cât şi cele de împuternicire a angajaţilor 
-- 
Proceduri de good management. 
Sedinte debate. 
Delimitarea programului de lucru cu publicul si identificarea 
compartimentelor care il desfasoara. 
-- 
creează condiţiile pentru o comunicare eficace 
-- 
Sedinte de analiza; 
Organizarea unor cursuri in domeniul comunicarii; 
Achizitionare intranet; 
Crearea si respectarea unui program cu publicul; 
Sa  se stabileasca obiective specifice care sa se monitorizeze; 
Informatiile transmise sa se faca intr-un mod cat mai accesibil; 
-- 
Delimitarea programului de lucru cu publicul si identificarea 
compartimentelor care il desfasoara. 
Colaborare eficienta intre compartimente; 
Analiza periodica a activitatilor, prin intalniri de lucru. 
-- 
Proceduri de good management. 
Sedinte debate. 
Delimitarea programului de lucru cu publicul si identificarea 
compartimentelor care il desfasoara. 
-- 
- Participarea activa a conducerii, cat si a angajatilor in stabilirea 
obiectivelor; 
- Implementarea unui mod de comunicare inter-departamental de tip 
Intranet; 
- Elaborarea unor proceduri operationale privind circuitul 
documentelor; 
- Recrutarea personalului de conducere, avand in vedere ca sunt multe 
structuri in care posturile de conducere sunt vacante, avand ca rezultat 
asigurarea unui mai bun management. 
- Recrutare personal de executie acolo unde este necesar – exista 
compartimente in care nu exista personal de executie sau 
compartimentul functioneaza cu un singur angajat; 
- Realizarea periodica a analizei activitatii structurilor; 
-- 
 

1.2 Realizare de activitati in echipa  
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Stabilire forme de motivare pentru munca in echipa 
Respectare actiuni propuse in urma proceselor de evaluare  
Stabilire schimbari privind metode de lucru 
--- 
- crearea unui departament de elaborare a procedurilor sau de 
incheiere a unui contract cu o firmă de specialitate. 
- o imbunătăţire a strategiei de management 
-- 
- Sa se respecte actiunile propuse in cadrul procesului de evaluare 
- Actualizarea procedurilor operationale in functie de schimbarile 
legislative 
- Construirea unui nou corp de cladire pentru imbunatatirea activitatii 
angajatilor si eficientizarea relatiei cu cetatenii 
- Imbunatatirea performantelor prin participarea la cursuri specifice 
domeniului de activitate 
-- 
Echilibrarea sarcinilor cuprinse in fise post odata cu ocuparea tuturor 
posturilor vacante. 
-- 
- Crearea unui sistem de măsurare a performanţei în cadrul instituţiei, 
cum ar fi numărul de solicitări soluţionate în mai puţin de 15zile, 
numărul de sancţiuni aplicate în baza legii 50/1991, numărul de străzi 
asfaltate într-un an, numărul de gospodării care au fost racordate la 
reţeaua de utilităţi; numărul de locuinţe noi recepţionate anual; 
- Realizarea unui plan de măsuri comun care să vizeze disciplina în 
construcţii prin colaborarea mai strânsă între compartimentul de 
Urbanism, Serviciul de Impozite şi taxe , Administrarea domeniului 
public şi privat şi Poliţia locală 
-- 
-realizarea unei retele intranet in cadrul institutiei pentru o mai buna 
comunicare 
-- 
Realizarea unui sistem de gestionare a proceselor. 
Stabilirea obiectivelor strategice şi operaţionale ale instituţiei. 
-- 
comunică angajaţilor iniţiativele de schimbare şi motivele care au 
condus la nevoia de schimbare.   
-stabileşte obiective de performanţă şi rezultate de atins pentru 
activităţile desfăşurate, ţinând cont de nevoile şi aşteptările 
beneficiarilor. 
-- 
Sa se respecte actiunile propuse in procesul de evaluare; 
-- 
Realizarea actiunilor propuse urmare a proceselor de evaluare. 
Realizarea unui sistem de gestionare a proceselor. 
Gestionarea “conflictelor de interese” 
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-- 
Realizarea unui sistem de gestionare a proceselor. 
Stabilirea obiectivelor strategice şi operaţionale ale instituţiei. 
-- 
- Implementare CAF; 
- Recertificare ISO; 
- Elaborarea procedurilor operationale acolo unde nu exista; 
- Identificarea şi stabilirea priorităţilor privind schimbările necesare 
legate de structura organizaţională şi metodele de lucru. 
-- 
 

1.3 Implicarea în proiecte; Pârghii prin care să se motiveze angajaţii 
Recunoasterea si recompensarea eforturilor individuale ale angajatilor 
Abordare in mod adecvat a nevoilor individuale ale angajatilor 
--- 
- pregatirea continua a angajaţilor  
--- 
Recompensarea morala a eforturilor colective si individuale 
-- 
Trimiterea la perfectionare pe domenii propuse in rapoartele de 
evaluare 
 
-- 
- creşterea numărului de angajaţi care sunt trimişi la cursuri în vederea 
creşterii performanţelor profesionale şi a delegării de atribuţii; 
- realizarea unor schimburi de experienţă cu personalul din 
compartimente similare aflate în subordinea altor UAT; 
- realizarea unor şedinţe de analiză trimestriale. 
-- 
-intrevederi saptamanale cu angajatii pentru generarea de soluţii 
alternative la problemele identificate ; 
-- 
Realizarea de sedinte de team building / perfectionare. 
-- 
recunoaşte şi recompensează eforturile colective şi pe cele individuale. 
-- 
Participarea la cursuri de perfectionare anual 
-- 
Recompensarea eforturilor individuale ale angajatilor. 
-- 
Realizarea de sedinte de team building / perfectionare. 
-- 
- Asigurarea resurselor financiare pentru perfectionarea angajatilor; 
- Recunoaşterea şi recompensarea eforturilor colective şi pe cele 
individuale ale angajatilor.  
-- 
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1.4  Participa la activitatile asociatiilor profesionale ,ale organizatiilor 

reprezentative si ale cetatenilor. 
   O mai buna informare a cetatenilor privins strategiile si programele 
desfasurate. 
--- 
- acţiuni şi menţinerea a parteneriatelor. 
- comunicarea sedinţelor de consiliu prin mai multe mijloace de 
informare a cetăţenilor 
--- 
- Implicarea ONG si Mass Media in relatia dintre institutie si alte parti 
interesate 
- Participarea la activitatile asociatiilor profesionale si a grupurilor de 
interese 
-- 
Informarea si convocarea cetatenilor la sedintele Consiliului Local 
-- 
- realizarea unor echipe mixte consilieri locali-angajaţi care să 
urmărească mai atent disciplina în construcţii şi  modul de 
implementare a măsurilor privind intrarea în legalitate; 
- realizarea  unor întâlniri cu  membrii autorităţilor executive şi 
legislative menite să clarifice unele aspecte legate de aplicarea unitară 
a legislaţiei  
-- 
-intrevederi in vederea colectarii de informatii referitoare la doleantele 
cetatenilor 
-- 
Identificarea potentialilor noi parteneri in vederea imbunatatirii 
imaginii institutiei. 
-- 
strategie de promovare şi comunicare asupra  serviciilor furnizate de 
instituţie 
-- 
- O informare mai buna pentru cetateni; 
-- 
Participarea la activităţile asociaţiilor profesionale, ale organizaţiilor 
reprezentative şi ale grupurilor de interese. 
 O informare mai buna a cetatenilor cu privire la programele realizate 
si/sau aflate in derulare. 
-- 
Identificarea potentialilor noi parteneri in vederea imbunatatirii 
imaginii institutiei. 
-- 
- promovare şi comunicare asupra produselor şi a serviciilor furnizate 
de instituţie în ceea ce priveşte factorii interesati. 
-- 
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Criteriul 2. Strategie şi planificare 

 
2.1  Intocmire si realizare PUG  

Intocmire diverse analize pentru realizarea planurilor de actiune 
Creare de ghiseuri pentru relatiile cu publicul 
Creare a unui sistem de securitate a angajatilor fata de diverse persoane 
care tulbura desfasurarea  activitatii salariatilor  
--- 
- analize SWOT 
- extinderea sediului instituţiei 
- crearea unui spaţiu pentru arhiva instituţiei 
--- 
- Urgentarea implementarii cadastrului sistematic la nivelul 
municipiului Urziceni  
- Infiintarea ghiseelor pentru lucrul cu publicul 
- Intocmirea si realizarea PUG 
-- 
Sa se acode mai multa atentie acestui obiectiv pentru a fi realizat 
-- 
- realizarea unui sondaj constând în completarea unui chestionar  
privind gradul de mulţumire al populaţiei vis-a vis de calitatea serviciilor 
oferite de institutie; 
 
- realizarea unui sondaj on-line privind ezvoltarea serviciilor oferite de 
primărie în mediul virtual  – completare de declaraţii on-line, depunerea 
de documente în vederea obţinerii certificatului de urbanism, a 
adeverinţei privind edificarea unor construcţii, etc 
-- 
- Strânge şi analizează, în mod sistematic, informaţii privind nevoile şi 
aşteptările factori interesaţi 
-- 
Nu este cazul 
-- 
Identificarea factorilor-cheie de succes pentru instituţie. 
-- 
şi analizează, în mod sistematic, informaţii privind nevoile şi aşteptările 
factori interesaţi. 
-- 
Realizarea Planului de urbanism general; 
Realizarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor sociale pe termen mediu 
si lung; 
Realizarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale 
administrate si finantate din bugetul consiliului judetean/local; 
-- 
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Realizarea unei proceduri operationale pentru imbunatirea circuitului 
documentelor si crearea unui ghiseu pentru relatia cu publicul. 
-- 
Nu este cazul 
-- 
- Implementarea CAF; 
- Implementare ISO; 
- Recrutare personal pentru realizarea activitatii de Colectarea de 
informații privind nevoile prezente și viitoare ale părților interesate. 
-- 
 

2.2 Analizeaza riscurile si oportunitatile, identificare factori cheie de succes 
Evalueaza necesitatea modificarii si imbunatatirii strategiilor si 
metodelor de planificare. 
--- 
- acţiuni de indrumare şi analiză mai amanunţită privind riscurile de la 
nivelul fiecărui serviciu şi compartiment 
--- 
- Elaborarea registrului de riscuri 
- Evaluari privind rezultate si actiuni 
-- 
Realizarea programelor de dezvoltare durabila, atragerea de investitori 
pentru crearea de locuri de munca 
-- 
- Planificarea unor acţiuni de control care să vizeze respectarea 
termenelor şi condiţiilor impuse prin autorizaţia de construire; 
 
- Actualizarea strategiei şi a planului de acţiuni , luând în considerare 
nevoile factorilor interesaţi şi resursele umane existente – elaborarea 
PUG în format electronic , a unui Regulament general de urbanism care 
să corespundă noilor realităţi din UAT. 
-- 
-elaborarea procedurilor operationale pe fiecare activitatea 
-- 
Realizarea unui plan de actiune pe obiectiv si implicarea tuturor 
factorilor . 
-- 
-prioritizează sarcinile şi resursele, presiunile pe termen scurt şi lung, 
precum şi cerinţelor factorilor interesaţi. 
-- 
Revizuirea strategiilor si a procerdurilor operationale 
-- 
Revizuirea strategiilor si a procerdurilor operationale 
-- 
Identificarea factorilor-cheie de succes pentru instituţie. 
-- 



Page 8 of 26 
 

- Implementare CAF ; 
- Recertificare ISO ; 
- Elaborare proceduri operationale adecvate. 
-- 
 

2.3 Sa se stabilească un responsabil cu monitorizarea strategiei 
Activitati De Cooperare A Cetatenilor In Procesul De Implicare A 
Strategiilor Si Programelor 
--- 
- comunicarea privind implementarea strategiilor şi planificărilor de la 
nivelul instituţiei 
--- 
- Cursuri de perfectionare in domeniul comunicarii 
- Implicarea mass media in comunicarea și implementarea strategiei și 
planificării în întreaga instituție 
-- 
Monitorizarea si urmarirea  programelor prin mai multa implicare a 
decidentilor 
-- 
- diseminarea priorităţilor la toate nivelurile; 
-- 
-deschidere la ideile si sugestiile constructive ale angajatilor 
-- 
Sedinte periodice de comunicare. 
Realizarea unui plan de actiune pe obiectiv si implicarea tuturor 
factorilor . 
-- 
Nu este cazul 
-- 
Instituția trebuie să implementeze strategia la fiecare nivel. Conducerea 
instituției trebuie să se asigure de adecvarea punerii în aplicare a 
proceselor, a gestionării proiectelor și  programelor și  a structurilor 
organizaționale pentru asigurarea unei implementări eficiente și care să 
se încadreze în timp.  
-- 
Institutia trebuie să implementeze strategia la fiecare nivel, iar 
conducerea trebuie să se asigure de adecvarea punerii în aplicare a 
proceselor, a gestionării proiectelor si  programelor si  a structurilor 
organizationale pentru asigurarea unei implementări eficiente. 
-- 
Sedinte periodice de comunicare. 
Realizarea unui plan de actiune pe obiectiv si implicarea tuturor 
factorilor . 
-- 
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- Comunicarea poate fi îmbunatatita prin realizarea unui echilibru intre 
lucrarile / sarcinile pe care le au salariatii de indeplinit și volumul, 
complexitatea lucrarilor care sunt de efectuat; 
- Comunicarea prin sisteme ce pot fi îmbunatatite: implementare 
Intranet, formularea raspunsuri on-line catre cetateni - realizarea unor 
proceduri clare pe acest domeniu, implementarea sistemului ghiseu la 
serviciul Impozite si taxe locale, biroul asistenta sociala sau 
compartiment urbanism. 
Stabilirea unui program cu publicul flexibil. 
-- 
 

2.4 Raport realizat in conformitate cu Legea 215 exista deja si se supune 
aprobarii consiliului 
Creare in cadrul fiecarui birou, compartiment de conditii astfel incat sa 
poata beneficia  de adrese de email, pentru o mai buna relizare a 
coreslondentei cu diverse institutii 
  achizitionare soft e- petitii pentru o mai buna colaborare cu cetatenii 
  recertificare iso 9001-2008 
  participare la cursuri de formare profesionala 
 --- 
- intensificarea acţiunilor de creare şi dezvoltarea unor acţiuni de 
formare/training, prin benchmarking şi bench-learning, prin realizarea 
unor „laboratoare de învăţare” concentrându-se pe rolul gândirii şi al 
planificării strategice.  
- activităţi de monitorizare  sistematică a indicatorilor  pentru 
modernizare şi inovare. 
- Activităţi de integrare a unor instrumente şi metode de măsurare şi 
utilizarea principiilor Managementului Calităţii Totale. 
--- 
 Participarea la acţiuni de formare/training 
-- 
Crearea unui program de lucru cu publicul astfel incat sa dea 
posibilitatea personalului sa isi rezolve sarcinile corespunzator activitatii 
fiecaruia 
-- 
- realizarea unui program de lucru cu publicul care să permită atât 
satisfacerea nevoilor acestora cât şi crearea unui cadru adecvat pentru 
soluţionarea petiţiilor şi al acţiunilor de control; 
- crearea unei reţele intranet cu posibilitatea partajării de documente; 
-- 
implementarea unor metode și procese inovatoare pentru furnizarea de 
servicii sau bunuri 
-- 
Realizarea unei platforme intranet. 
-- 
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asigură implementarea unui sistem de management al schimbării eficace 
care include şi monitorizarea progreselor obţinute în materie de inovare. 
-- 
- utilizarea tehnologiei şi serviciilor net: Intranet şi Internet 
-- 
Utilizarea tehnologiei şi serviciilor net: Intranet şi Internet 
-- 
Realizarea unei platforme intranet. 
-- 
- realizarea/participarea la acţiuni de formare/trening; 
- recrutare personal in zonele de activitati deficitare din acest punbct 
de vedere; 
- Monitorizarea sistematica a indicatorilor interni; 
- Implementarea sistemului Intranet; 
- Integrarea instrumentelor şi metodelor de măsurare; 
- Asigurarea resurselor financiare si materiale necesare pentru 
implementarea schimbărilor planificate. 
-- 
 

Criteriul 3. Angajaţii instituţiei 
 

3.1  Imbunătăţirea comunicării cu cei din comunitate în vederea atragerii de 
noi angajaţi 
Realizarea sarcinilor si atributiilor in mod echilibrat 
 participarea la cursuri de pregatire in domenii specifice  locului de 
munca precum si in domenii conexe 
  utilizare de metode care sa raspunda noilor tehnologii 
  infiintare rampa de acces persoanelor cu dizabilitati 
  extindere spatiu administrativ 
--- 
- achiziţionarea unor calculatoare şi tehnică IT la nivelul fiecărui 
serviciu sau compartiment din cadrul instituţiei. 
- organizarea unor instruiri de protecţie a muncii la nivelul instituţiei şi 
de PSI. 
- realizarea unor căi de acces in sediul instituţie pentru persoanele   
defavorizate şi a celor cu dizabilităţi. 
--- 
Un corp de cladire nou care sa asigure mai mult spatiu angajatilor si 
contribuabililor 
-- 
Alocarea prin organigrama a 2 posturi pentru indrumare si sprijin 
contribuabili in depunerea declaratiilor fiscale 
-- 
asigurarea cu personal propriu pentru  gestionarea infrastructurii IT&C 
-- 
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Analizarea, în mod sistematic, nevoilor prezente şi viitoare de resurse 
umane, ţinând cont de nevoile şi aşteptările stakeholderilor 
-- 
Nu este cazul 
-- 
monitorizează resusele umane implicate în dezvoltarea de noi teh-nologii 
şi gestionarea infrastructurii IT&C. 
-- 
- Dotari moderne; 
- Sa se adapteze intrarile in institutii publice cu rampe pentru 
persoanele cu dizabilitati; 
-- 
Echilibrul intre viata profesionala si cea private a angajatilor. 
-- 
    Realizarea sarcinilor si atributiilor in mod echilibrat 
    participarea la cursuri de pregatire in domenii specifice  locului de 
munca precum si in domenii conexe 
     utilizare de metode care sa raspunda noilor tehnologii 
     infiintare rampa de acces persoanelor cu dizabilitati 
      extindere spatiu administrativ 
-- 
Recrutare personal de conducere (ocuparea posturilor vacante); 
- Recrutare personal de executie acolo unde este necesar; 
- Reactualizare ROF ; 
- Completare fise post cu asigurarea echilibrului intre volumul si 
complexitatea operatiunilor/activitatilor si timpul alocat; 
-- 
 

3.2 Organizare de misiuni de consiliere  si indrumare de catre 
compartimentul audit 
--- 
- acţiunea de planificare a activităţilor de formare şi dezvoltarea unor 
tehnici de comunicare în domeniul managementului riscului şi al 
managementului conflictului de interese.  
- acţiuni în ceea ce priveşte dezvoltarea competenţelor angajaţilor, 
acestea să includă un plan de formare general bazat pe nevoile actuale 
şi viitoare ale personalului şi ale instituţiei. 
- acţiuni de evaluarea a impactului programelor de formare şi 
dezvoltare profesională în raport cu costul acestor activităţi prin 
monitorizare şi realizarea de analize cost/beneficiu. 
- acţiuni în ceea ce priveşte dezvoltarea competenţelor angajaţilor şi a 
unui plan de formare general bazat pe nevoile actuale şi viitoare ale 
personalului şi ale instituţiei - cursuri de formare.  
--- 
 Instruirea continua prin cursuri de formare profesionala 
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- Impartirea echitabila a responsabilitatilor prin actualizarea fiselor de 
post 
-- 
Trimiterea la cursuri de perfectionare 
-- 
- crearea unui cadru adecvat pentru realizarea unui program de instruire 
de tip trening la locul de muncă , prin  ,, învățarea de la colegi” , fapt 
care presupune alocarea unui timp şi a unui spaţiu adecvat în acest sens; 
- realizarea unui plan anual de formare profesională care să pemită 
accesul întegului  personal la de cursuri de formare   
-- 
-Elaborarea prin consultare de planuri personalizate de formare şi de 
dezvoltare profesională cu accent pe abilităţi manageriale, de 
conducere, de gestionare a relaţiilor cu cetăţenii. 
-- 
Cursuri formare si dezvoltare 
-- 
dezvoltă şi promovează metode de formare moderne 
-- 
Furnizarea de catre institutie de servicii online. 
-- 
Furnizarea de catre institutie de servicii online. 
-- 
    Organizare de misiuni de consiliere  si indrumare de catre 
compartimentul audit 
-- 
-Cursuri de perfectionare 
-alocare resurse financiare pentru perfectionare. 
-- 
 

3.3 Reţea intranet 
Realizare anchete pentru personal si publicarea si interpretarea 
rezultatelor acestora 
--- 
- acţiuni de sondaj la intervale regulate privind obiectivele şi modul de 
măsurare a gradului în care acestea au fost atinse. 
--- 
 Chestionare privind gradul de satisfacție al personalului 
-- 
Cultivarea spiritului de intrajutorare 
-- 
- consultarea personaluli în legătură cu căile şi metodele de îmbunătăţire 
a activităţii compartimentului în cre-şi desfăşoară activitatea. 
-- 
-Realizarea, la intervale regulate, anchete, chestionare pentru personal 
şi publicarea rezultatele/sinteza/interpretarea acestora 
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-Promovarea unui climat de deschidere, comunicare şi dialog şi 
încurajarea muncii în echipă 
-crearea unui sistem pentru primirea sugestiilor, ideilor 
-- 
Nu este cazul 
-- 
obţinerea consensului între manageri şi angajaţi cu privire la obiective şi 
la modul de măsurare a gradului în care obiectivele au fost atinse. 
-- 
Realizarea, la intervale regulate de anchete/ chestionare pentru 
personal; 
-- 
Posiblitatea angajatilor să ofere feedback superiorilor lor. 
-- 
realizare anchete pentru personal si publicarea si interpretarea 
rezultatelor acestora 
-- 
Realizarea la intervale regulate, anchete, chestionare pentru personal şi 
publică rezultatele/sinteza/interpretarea acestora. 
-- 
 

Criteriul 4. Parteneriat şi resurse 
 

4.1   Realizare de intalniri cu cetatenii si diverse organizatii pentru 
identificare de solutii favorabile pentru diversele probleme ale acestora 
--- 
- acţiunea de analiză şi punere in aplicare a unui plan privind schimbul 
de angajaţi între parteneri. 
- acţiunea de responsabilizare socială a tuturor părţilor implicate in 
parteneriat.  
--- 
 Mai multe parteneriate încheiate pentru obiective comune 
 Colaborarea dintre administrațiile publice de același nivel 
instituțional, dar și între instituțiile de diferite niveluri instituționale 
este crucială 
-- 
Securizarea retelei informatice 
Implementarea softului necesar pentru realizarea schimbului de 
informatii 
-- 
- Identificarea de potenţiali parteneri pentru realizarea unui serviciu de 
vidanjare a subsolurilor blocurilor de locuinţe; 
- Identificarea de potenţiali parteneri pentru realizarea unor servicii de 
expertiză tehnică adresate cetăţenilor în vederea realizării lucrărilor de 
demolare, modernizare şi extindere clădirilor existente 
-- 
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Monitorizarea şi evaluarea, în mod regulat, a proceselor, rezultatelor şi 
natura parteneriatelor 
-- 
Nu este cazul 
-- 
stimulează activităţile din sfera de responsabilitate socială. 
-- 
Gestionarea relațiilor cu alte organizații pentru a realiza obiectivele 
strategice. 
-- 
Gestionarea relatiilor cu alte organizatii pentru a realiza obiectivele 
strategice. 
-- 
    realizare de intalniri cu cetatenii si diverse organizatii pentru 
identificare de solutii favorabile pentru diversele probleme ale acestora 
-- 
Actiuni commune cu partenerii sociali, schimburi de experienta cu 
salariati din alte autoritati publice similare si instituții publice. 
-- 
 

4.2 Organizarea de mai multe intalniri  cu cetatenii cu diverse ocazii 
--- 
- acţiuni realizate la nivelul instituţiei prin realizarea mai multor sondaje 
de opinie către cetăţeni/ clienţi privind probleme de interes public şi în 
procesul de luare a deciziei, pentru imbunătăţirea eficienţei, eficacităţii 
instituţiei.  
--- 
 Efectuarea periodica de sondaje de opinie 
 Conferinta de presa sau informari dupa luarea unor decizii importante 
pentru comunitate 
-- 
Postarea mai multior informatiilor pe pagina web 
Mediatizarea facilitatilor acordate cetatenilor la postul de radio local 
-- 
- realizarea de sondaje de opinie în legătură cu necesitatea realizării 
unor proiecte de investiţii, de modernizare sau reabilitare a căilor de 
comunicaţii existente; 
- realizarea de sondaje de opinie în legătură cu necesitatea creării unui 
ambient-arhitectural adecvat  
-- 
-Încurajează implicarea cetăţenilor/ clienţi în subiecte/probleme de 
interes public şi în procesul de luare a deciziei (exemplu: sondaje de 
opinie, grupuri de consultare, chestionare, poluri de opinie, „cercuri ale 
calităţii”). 
 
-- 
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Nu este cazul 
-- 
incurajează în mod activ cetăţenii să se organizeze 
-- 
Cutie pentru reclamatii; 
-- 
Sondaje de opinie, grupuri de consultare. 
-- 
organizarea de mai multe intalniri  cu cetatenii cu diverse ocazii 
-- 
colectare si prelucrare informatii de la cetateni/salariati/factori 
interesati. 
-- 
 

4.3   Decide actiuni de investitiisi de control financiar pe baza analizei cost 
beneficiu. 
--- 
- Intensificarea acţiunilor de recuperare a debitelor inregistrate in 
evidenţele financiare, prin verificări efectuate in teritoriu la adresele 
persoanelor fizice cat şi a celor juridice. 
--- 
- Nu cunosc 
-- 
Maximizarea rezultatelor, cresterea gradului de colectare al veniturilor 
 
-- 
- Urmărirea modului în care se realizează veniturile proprii,  prin 
urmărirea trimestrială a modului în care se respectă clauzele din 
contractele de concesiune/ închiriere 
-- 
Nu este cazul 
-- 
Nu este cazul 
-- 
Nu este cazul 
-- 
- Analiza comparativa intre diferiti actori si organizatii.  
-- 
Introducerea analizei comparative între diferiţi actori şi organizaţii. 
-- 
decide actiuni de investitiisi de control financiar pe baza analizei cost 
beneficiu. 
-- 
- Alocare resurse financiare pentru perfectionare salariati. 
Alocare resurse financiare pentru echipamente IT performante. 
-- 
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4.4   Accesul tuturor angajatilor la informatii si cunostinte relevante pentru 

indeplinirea sarcinilor si obiectivelor. 
--- 
- acţiuni de instruire a angajaţilor privind confidenţialitatea datelor la 
care acesştia au acces. 
--- 
Folosirea internetului pentru împătășeșirea de informații și cunoștințe 
esențiale cu partenerii cheie și alte părți interesate, în funcție de nevoile 
lor. 
-- 
Extinderea spatiului unde se stocheaza fizic documentele 
-- 
- crearea unei arhive electronice ; 
- crearea unui spaţiu de arhivare adecvat. 
-- 
Realizarea unei retele de intranet in cadrul institutiei 
-- 
Nu este cazul 
-- 
se asigură, pe cât posibil, că informaţiile şi cunoştinţele cheie de care 
dispun angajaţii sunt păstrate şi folosite de către instituţie şi după ce 
aceştia părăsesc instituţia 
-- 
Prezentarea  informaţiilor şi datelor într-o formă accesibilă şi atractivă; 
-- 
Prezentarea  informaţiilor şi datelor într-o formă accesibilă şi atractivă 
-- 
Accesul tuturor angajatilor la informatii si cunostinte relevante pentru 
indeplinirea sarcinilor si obiectivelor. 
-- 
revizuire pagina internet ; 
- actiuni de arhivare la nivelul compartimentelor deficitare în procesul 
de arhivare ; 
-incurajare realizare arhivei electronice. 
-- 
 

4.5 Activitati de invatare si imbunatatire pentru utilizarea noilor 
echipamente tehnice achizitionate  
--- 
- acţiuni de actualizare site instituţie 
- acţiuni de achiziţionare de tehnică IT pentru fiecare compartiment al 
instituţiei 
--- 
 Resurse tehnologice noi in locul celor uzate moral 
-- 
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Implementarea PATRIMVEN urmare a semnarii PROTOCOLULUI CADRU cu 
ANAF 
-- 
- realizarea unei platforme interactive de depunere a cererilor de 
emitere a autorizaţiilor de construire care să permită încărcarea directă 
fişierelor de tip pdf de la solicitant.  
-- 
Implementarea unei retele de intranet in cadrul instititiei pentru 
comunicarea  si transmiterea informatiilor in timp efieciet intre angajati 
-- 
Nu este cazul 
-- 
Nu este cazul 
-- 
- dezvoltarea şi menţinerea reţelelor interne şi externe. 
-- 
Utilizarea în mod eficient a unei tehnologii adecvate în dezvoltarea şi 
menţinerea reţelelor interne şi externe. 
-- 
 activitati de invatare si imbunatatire pentru utilizarea noilor 
echipamente tehnice achizitionate  
-- 
Achizitionare echipamente birotica si IT performante. Achizitionare soft-
uri performante; 
- Implementare Intranet; 
- proceduri clare de utilizare si gestionare a tehnologiei. 
-- 
 

4.6 Extindere sediu administrativ, realizare de birouri si spatii de arhiva 
pentru buna desfasurare a activitatii 
--- 
- achiziţionarea de tehnică corespunzătoare in vederea indeplinirii 
condiţiilor tehnice care se impun in vederea eliberării noii cărţii de 
identitate. 
- acţiuni de extindere a arhivei instituţiei 
- construirea căilor de acces în clădirile în concordanţă cu nevoile şi 
aşteptările angajaţilor şi ale cetăţenilor/clienţi ( rampă )  
- întreţinerea clădirilor şi a  birourilor. 
--- 
- Construirea unui corp nou de cladire 
-- 
Realizarea investitiei privind extinderea sediului 
Crearea ghiseelor,a birourilor tip spatiu deschis ,un punct pentru 
personae fizice si unul pentru personae juridice,platitoare de impozite si 
taxe locale 
-- 
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adăugarea unui corp de clădire nou care să permită descongestionarea 
spaţiului existent 
-- 
Constructia unei noi cladiri pentru sediul institutiei 
-- 
Nu este cazul 
-- 
Nu este cazul 
-- 
- Extinderea unor noi coruri pentru Primarie; 
-- 
Extinderea sediului primariei, crearea unor ghisee de lucru. 
-- 
extindere sediu administrativ, realizare de birouri si spatii de arhiva 
pentru buna desfasurare a activitatii 
-- 
- realizarea unei rampe de acces persoane cu dizabilitati. 
-- 
 
 

Criteriul 5. Procese 
 

5.1  Discuţii între angajaţi 
nominalizare responsabili registrul riscurilor  
--- 
- acţiuni de stabilirea unor noi obiective de performanţă  
--- 
Propuneri pentru ca procesele din cadrul instituţiei sa fie simplificate 
-- 
Actualizarea procedurilor 
Revizuirea registrului de riscuri 
-- 
Crearea unui departament de proceduri 
-- 
Elaborare procedure operationale la nivel de compartiment 
-- 
Nu este cazul 
-- 
stabileşte obiective de performanţă orientate către cetăţenii şi 
implementează indicatori de performanţă pentru a monitoriza 
performanţa proceselor 
-- 
Realizarea de acţiuni de inovare a proceselor; 
-- 
Realizarea de acţiuni de inovare a proceselor; 
-- 
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nominalizare responsabili registrul riscurilor 
-- 
Elaborarea proceduri operationale. 
-- 
 

5.2   Reactualizare si modernizare  a site-ului institutiei,precum si alte 
modalitati de comunicare a actiunilor desfosurate la nivelul institutiei  
--- 
- acţiuni de consultare a opiniei privind impactul avut asupra cetăţenilor 
sau a clienţilor a noilor servicii oferite, in urma finalizării proiectelor.   
- acţiuni de consultare un vederea in dezvoltării standardelor de calitate 
ale serviciilor furnizate către aceştia pentru a putea fi  gestionate la 
nivelul instituţiei. 
--- 
- Implementare unui sistem funcţional de răspuns la cererile de 
informaţii şi de gestionare a plângerilor. 
-- 
program flexibil de lucru cu publicul 
sa se creeze mai multe panouri de informare pentru public prin afisaj 
electronic 
-- 
Implementarea un sistem funcţional de răspuns la cererile de informaţii 
şi de gestionare a plângerilor. 
-- 
Realizarea de sondaje pe cale electronica, grupuri de discutii etc. 
-- 
Nu este cazul 
-- 
implementează un sistem funcţional de răspuns la cererile de informaţii 
şi de gestionare a plângerilor. 
-- 
Implementarea unui sistem funcţional de răspuns la cererile de 
informaţii şi de gestionare a plângerilor; 
-- 
Implementarea unui sistem funcţional de răspuns la cererile de 
informaţii şi de gestionare a plângerilor. 
-- 
reactualizare si modernizare  a site-ului institutiei, precum si alte 
modalitati de comunicare a actiunilor desfosurate la nivelul institutiei 
-- 
- program flexibil de lucru cu publicul; 
- feedback pe cale electronică; 
- chestionare şi sondaje referitoare la oportunitatea şi pertinenţa 
serviciilor şi a produselor; 
-- 
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5.3 Efectuare chestionare de autoevaluare 
--- 
- acţiuni de imbunătăţire a chestionarelor de autoevaluare de la nivelul 
compartimentelor, apoi derularea unei autoevaluări la nivelul intregii 
instituţii.  
- -activităţi de dezvoltare a unui sistem comun de schimb de date cu 
partenerii din reţeaua de furnizare de servicii. 
--- 
Dezvoltarea  retelei de servicii 
-- 
Schimb de informatii cu A.N.A.F, Serviciul Judetean de Inmatriculari etc. 
-- 
- realizarea unui schimb de date între cadastru – urbanism – impozite şi 
taxe în vederea realizării unei impozitări reale a proprietăţilor 
-- 
-Identificarea reţelei de furnizare de servicii în cadrul căreia instituţia 
participă şi partenerii săi 
-- 
Nu este cazul 
-- 
dezvoltă stimulente şi condiţii ca nivelul de conducere şi angajaţii să 
creeze procese interorganizaţionale 
-- 
- Dezvoltaea de stimulente şi condiţii ca nivelul de conducere şi angajaţii 
să creeze procese interorganizaţionale (servicii şi procese comune între 
diferite departamente). 
-- 
Crearea unor grupuri de lucru la nivelul instituţiilor/furnizorilor de 
servicii pentru a rezolva probleme. 
-- 
efectuare chestionare de autoevaluare 
-- 
Dezvoltare parteneriate cu alte institutii in vederea asigurarii unor 
servicii de calitate, corespunzator documentate. 
-- 
 
Criteriul 6. Rezultate orientate către cetăţeni/clienţi 

 
6.1  Monitorizarea periodica a gradului de satisfactie a cetatenilor 

--- 
Acţiuni de informare privind gradul de satisfacţie al cetăţeanului. 
--- 
- Nu stiu 
-- 
Creare ghiseu unic 
-- 
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0 
-- 
-Infiintare ghiseu unic ; 
-stabilirea unui program cu publicul 
-- 
Informari cu cetatenii 
-- 
rezultate privind imaginea de ansamblu a instituţiei 
-- 
recompensarea efortului individual şi de echipă. 
-- 
Ghiseu unic 
-- 
imaginea de ansamblu a instituţiei. 
-- 
monitorizarea periodica a gradului de satisfactie a cetatenilor 
-- 
- Realizarea unui program de lucru flexibil  
- Analiza periodica a rezultatelor privind produsele şi serviciile (de 
exemplu: calitatea, fiabilitatea, îndeplinirea standardelor de calitate, 
timpul de procesare/execuţie  calitatea îndrumării oferite cetăţenilor 
/clienţi). 
-- 
 

6.2  Participarea salariatilor la programe de formare in vederea obtinerii 
unui grad crescut de profesionalism 
--- 
- acţiuni şi planuri privind  programele de formare a angajaţilor în 
vederea obţinerii unui grad crescut de profesionalism şi a abilităţilor de 
comunicare necesare în relaţia cu cetăţenii/clienţi.  
- implementarea şi extinderea utilizării de noi instrumente şi metode 
inova-toare în relaţia cu cetăţenii/clienţi.  
--- 
- Organizarea de programe de formare urmate de către angajaţi în 
vederea obţinerii unui grad crescut de profesionalism  
-- 
Infiintarea unui compartiment in cadrul organigramei serviciului, 
compartiment de asistenta pentru contribuabili conform prevederilor 
cuprinse in Legea 207/2015 privind Codul de procedura Fiscala. 
Profesionalism în relaţia cu contribuabili 
-- 
Nu este cazul 
-- 
-programe de formare urmate de către angajaţi în vederea obţinerii unui 
grad crescut de profesionalism şi a abilităţilor de comunicare necesare 
în relaţia cu cetăţenii 
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-- 
Nu este cazul 
-- 
-implementarea şi extinderea utilizării de noi instrumente şi metode 
inovatoare în relaţia cu cetăţenii.  
-- 
recompensarea efortului individual şi de echipă. 
-- 
Nu este cazul 
-- 
Extinderea utilizării de noi instrumente şi metode inovatoare în relaţia 
cu cetăţenii; 
-- 
Extinderea utilizării de noi instrumente şi metode inovatoare în relaţia 
cu cetăţenii; 
-- 
  participarea salariatilor la programe de formare in vederea obtinerii 
unui grad crescut de profesionalism 
-- 
- Implementare CAF ; 
Recertificare ISO. 
-- 
 

Criteriul 7. Rezultate referitoare la angajați 
 

7.1    Crearea unui program flexibil si a unui echilibru intre munca si timpul 
liber 
--- 
- intocmirea de către audit a chestionarelor 
- intocmirea şi promovarea unei strategii a resurselor umane de 
dezvoltare, în mod sistematic, a competenţele angajaţilor şi cunoştinţele 
lor despre obiectivele instituţiei. 
--- 
- Actiuni pentru stimularea angajaţilor de a accepta schimbările. 
-- 
Programul cu publicul sa fie  limitat la un numar de ore/zi din cele 8 ore 
de munca 
Ex.6 ore ,interval 8-14 L-J,vineri 4 ore 8-12 
-- 
Nivelul de implicare a angajaţilor în activitatea instituţiei şi în realizarea 
misiunii acesteia 
-- 
Nu este cazul 
-- 
recompensarea efortului individual şi de echipă. 
-- 
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Este important ca toate instituțiile din sectorul public să măsoare 
sistematic percepția angajaților asupra instituției și a produselor și 
serviciilor pe care le oferă instituția 
-- 
Capacitatea conducerii de a promova o strategie a resurselor umane şi 
de a dezvolta, în mod sistematic, competenţele angajaţilor şi 
cunoştinţele lor despre obiectivele instituţiei 
-- 
  crearea unui program flexibil si a unui echilibru intre munca si timpul 
liber 
-- 
- Perfectionarea persoanlului pe domenii de activitate sau in domenii 
conexe ; 
- Recompensarea efortului individual şi de echipă prin acordare premii, 
sporuri. 
Program flexibil pentru relatia cu publicul. 
-- 
 

7.2 Participare la programe de formare profesinala 
motivare si implicare 
--- 
- acţiuni de participare la programele de formare profesională, fondurile 
necesare acestora au fost alocate. 
- acordarea de recompense individuale şi colective in bani in cazurile 
prevăzute de lege. 
--- 
- Mai multe programe de formare 
-- 
Ocuparea tuturor posturilor vacante chiar si a celor pe perioada 
determinata 
-- 
Nu este cazul 
-- 
-Gradul de utilizare a tehnologiilor de informare şi comunicare de către 
angajaţi; 
-participarea în grupuri interne de discuţii 
-- 
Nu este cazul 
-- 
Nu este cazul 
-- 
- recompensele individuale şi colective.  
-- 
capacitatea de a gestiona relaţia cu cetăţenii/clienţi 
-- 
participare la programe de formare profesinala 
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motivare si implicare 
-- 
Nu este cazul 
-- 
 

Criteriul 8. Rezultate cu privire la responsabilitatea socială 
 

8.1  Sondaje de opinie a publicului 
Invitatie a mas mediei la diverse actiuni desfasurate de catre institutie 
--- 
Nu este cazul 
-- 
- Abordarea problemelor mediului înconjurator 
-- 
Testarea periodica a  opiniei publicului  
-- 
Nu este cazul 
-- 
-discutii intre grupuri de interes si reprezentantii institutiei 
-- 
Nu este cazul 
-- 
opinia publicului în ceea ce priveşte deschiderea şi transparenţa institu-
ţiei 
-- 
Nu este cazul 
-- 
Imaginea instituţiei în mass-media. 
-- 
sondaje de opinie a publicului 
invitatie a mas mediei la diverse actiuni desfasurate de catre institutie 
-- 
Nu este cazul 
-- 
 

8.2 Realizarea de informari mai clare privind activitatile desfasurate. 
--- 
Nu este cazul 
-- 
- Programe de prevenire destinate cetăţenilor/clienţi şi angajaţilor în 
ceea ce priveşte riscurile referitoare la sănătate şi accidente. 
-- 
Reducerea deficientelor la controale  
-- 
Nu este cazul 
-- 
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Activităţile instituţiei pentru conservarea şi susţinerea resurselor (de 
exemplu: gradul de  conformitate cu standardele de mediu, utilizarea de 
materiale reciclate, utilizarea de mijloace de transport nepoluante, 
reducerea noxelor şi a zgomotelor, economisirea apei, a electricităţii şi 
a gazului). 
-- 
Nu este cazul 
-- 
eficacitatea schimbului de cunoştinţe şi informaţii cu terţe părţi 
-- 
Relatia cu mass media; 
-- 
Relatia cu mass media; 
-- 
realizarea de informari mai clare privind activitatile desfasurate. 
-- 
Relatia cu mass media; 
-- 
 

Criteriul 9. Rezultate cheie referitoare la performanța instituției 
 

9.1   Recertificare  Iso 9001:2008 
--- 
Nu este cazul 
-- 
- Promovarea  principalelor activități ale instituției asupra părților 
interesate și asupra comunității în general. 
-- 
Implementarea tuturor recomandarilor Curtii de Conturi si ale auditului 
intern 
-- 
Nu este cazul 
-- 
-Realizarea unui ghiseu unic ; 
-implicarea cetatenilor in diverse activitati 
-- 
Nu este cazul 
-- 
Nu este cazul 
-- 
Rezultatele participării la concursuri, premii ale calităţii şi certificarea 
pentru sisteme de management al calităţii (Premii de excelenţă) 
-- 
Rezultatele participării la concursuri, premii ale calităţii şi certificarea 
pentru sisteme de management al calităţii 
-- 
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recertificare  iso 9001:2008 
-- 
Rezultatele participării la concursuri, premii ale calităţii şi certificarea 
pentru sisteme de management al calităţii (Premii de excelenţă) 
-- 
 

9.2 Modernizarea  de mijloace electronice de utilizare si gestionare optima 
a informatiilor in comunicarea interna si externa. 
-- 
- Mai multe accesari de fonduri europene 
-- 
Actualizarea procedurilor de lucru si recertificarea. 
--- 
Nu este cazul 
-- 
-implicarea grupurilor de interes in diverse actiuni 
-- 
Nu este cazul 
-- 
performanţa proceselor 
-- 
Rezultatele interne sunt legate de eficiența, eficacitatea proceselor 
interne și măsurile economice legate de funcționarea instituției. 
-- 
Rezultatele interne sunt legate de eficienta, eficacitatea proceselor 
interne si măsurile economice legate de functionarea institutiei. 
-- 
modernizarea  de mijloace electronice de utilizare si gestionare optima 
a informatiilor in comunicarea interna si externa. 
-- 
Rezultatele interne sunt legate de eficiența, eficacitatea proceselor 
interne și măsurile economice legate de funcționarea instituției. 
-- 
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ANEXA 4 
Fișa de consemnare a NOTELOR EVALUATORILOR  

UAT  Municipiul URZICENI 2018 
NOTE INDIVIDUALE 
 

SU
B

C
R

IT
E

R
I

U
 

RESPONDENȚI/EVALUATORI 
1 - 12 

 
R1 

 
R2 

 
R3 

 
R4 

 
R5 

 
R6 

 
R7 

 
R8 

 
R9 

 
R10 

 
R11 

 
R12 

 
 

 
OBSERVAȚII 

 

Criteriul 1.Leadership-ul instituţiei  
 NOTĂ 

1.1 69 80 45 70 60 80 45 95 70 76 45 45  

 

1.2 70 70 29 80 50 80 10 90 60 75 10 45  

 

1.3 72 80 50 30 55 80 30 90 68 75 20 70  

 

1.4 70 90 49 10 75 80 50 95 70 76 15 80  

 

 Criteriul 2. Strategie şi planificare 
NOTĂ 

2.1 65 80 48 10 5 80 0 90 65 72 15 50  

 

2.2 63 80 52 80 45 80 10 95 60 70 30 40  

 

2.3 67 80 47 50 45 80 10 95 50 70 60 45  
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2.4 70 80 65 10 60 80 0 90 40 45 50 40  

 

 Criteriul 3. Angajaţii instituţiei 
NOTĂ 

3.1 80 70 48 50 75 80 0 90 70 78 80 60  

 

3.2 72 70 60 10 70 75 40 80 60 70 72 30  

 

3.3 69 80 32  70 70 80 15 80 60 70 69 50  

 

 Criteriul 4. Parteneriat şi resurse 
NOTĂ 

4.1 82 90 55 50 85 80 45 90 50 60 82 80  

 

4.2 90 85 62 70 70 80 45 90 50 60 90 70  

 

4.3 89 95 53 70 90 90 50 95 60 85 89 95  

 

4.4 69 85 49 50 80 80 50 90 50 55 69 50  

 

4.5 80 90 69 50 80 85 50 95 40 55 80 60  

 

4.6 80 75 68 30 70 85 50 95 50 60 80 70  

 

 Criteriul 5. Procese 
NOTĂ 
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5.1 69 85 52 80 55 70 50 95 60 74 69 30  

 

5.2 72 90 48 30 65 80 20 95 40 71 72 40  

 

5.3 69 90 63 50 10 80 10 90 30 60 69 70  

 

 Criteriul 6. Rezultate orientate către cetăţeni/clienţi 
NOTĂ 

6.1 70 95 58 80 5 75 45 90 50 72 70 60  

 

6.2 69 95 73 60 0 75 40 90 40 70 69 60  

 

 Criteriul 7. Rezultate referitoare la angajați 
NOTĂ 

7.1 73 85 69 10 0 70 40 90 30 72 73 50  

 

7.2 70 90 58 50 0 75 30 90 30 65 70 30  

 

 Criteriul 8. Rezultate cu privire la responsabilitatea socială 
NOTĂ 

8.1 85 90 60 70 0 75 30 80 40 60 85 40  

 

8.2 73 80 78 80 0 70 20 90 40 60 73 40  

 

 Criteriul 9. Rezultate cheie referitoare la performanța instituției 
NOTĂ 
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9.1 70 90 72 80 0 75 30 90 50 70 75 50  

 

9.2 70 90 71 70 0 70 30 90 50 85 72 50  
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ANEXA 5 
 
ÎNCADRAREA NOTELOR INDIVIDUALE PE CATEGORII - UAT Municipiul URZICENI 
 

SU
B
C

R
IT

ER
IU

 EVALUATORI/RESPONDENȚI 
1 - 12 

 
R1 

 
R2 

 
R3 

 
R4 

 
R5 

 
R6 

 
R7 

 
R8 

 
R9 

 
R10 

 
R11 

 
R12 

 
 

 

Criteriul 1. Leadership-ul instituţiei  
 CATEGORIE 0 - 5 

OBSERVAȚII 

1.1 3 4 3 3 3 4 2 5 3 4 2 2  

 

1.2 3 3 1 4 2 4 0 4 3 4 0 2  

 

1.3 4 4 2 1 3 4 1 4 3 4 1 3  

 

1.4 3 4 2 0 4 4 2 5 3 4 1 4  

 

 Criteriul 2. Strategie şi planificare 
CATEGORIE 0 - 5 

OBSERVAȚII 

2.1 3 4 2 0 0 4 0 4 3 4 1 2  

 

2.2 3 4 3 4 2 4 0 5 3 3 1 2  

 

2.3 3 4 2 2 2 4 0 5 2 3 3 2  

 

2.4 3 4 3 0 3 4 0 4 2 2 2 2  
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 Criteriul 3. Angajaţii instituţiei 
CATEGORIE 0 - 5 

OBSERVAȚII 

3.1 4 3 2 2 4 4 0 4 3 4 4 3  

 

3.2 4 3 3 0 3 4 2 4 3 3 4 1  

 

3.3 3 4 2 3 3 4 1 4 3 3 3 2  

 

 Criteriul 4. Parteneriat şi resurse 
CATEGORIE 0 - 5 

OBSERVAȚII 

4.1 4 4 3 2 4 4 2 4 2 3 4 4  

 

4.2 4 4 3 3 3 4 2 4 2 3 4 3  

 

4.3 4 5 3 3 4 4 2 5 3 4 4 5  

 

4.4 3 4 2 2 4 4 2 4 2 3 3 2  

 

4.5 4 4 3 2 4 4 2 5 2 3 4 3  

 

4.6 4 4 3 1 3 4 2 5 2 3 4 3  

 

 Criteriul 5. Procese 
CATEGORIE 0 - 5 

OBSERVAȚII 

5.1 3 4 3 4 3 3 2 5 3 4 3 1  
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5.2 4 4 2 1 3 4 1 5 2 4 4 2  

 

5.3 3 4 3 2 0 4 0 4 1 3 3 3  

 

 Criteriul 6. Rezultate orientate către cetăţeni/clienţi 
CATEGORIE 0 - 5 OBSERVAȚII 

6.1 3 5 3 4 0 4 2 4 2 4 3 3  

 

6.2 3 5 4 3 0 4 2 4 2 3 3 3  

 

 Criteriul 7. Rezultate referitoare la angajați 
CATEGORIE 0 - 5 

OBSERVAȚII 

7.1 4 4 3 0 0 3 2 4 1 4 4 2  

 

7.2 3 4 3 2 0 4 1 4 1 3 3 1  

 

 Criteriul 8. Rezultate cu privire la responsabilitatea socială 
CATEGORIE 0 - 5 

OBSERVAȚII 

8.1 4 4 3 3 0 4 1 4 2 3 4 2  

 

8.2 4 4 4 4 0 3 1 4 2 3 4 2  

 

 Criteriul 9. Rezultate cheie referitoare la performanța instituției 
CATEGORIE 0 - 5 

OBSERVAȚII 

9.1 3 4 4 4 0 4 1 4 2 3 4 2  
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9.2 3 4 4 3 0 3 1 4 2 4 4 2  
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ANEXA 6 
 

Fișa de calcul a NOTELOR EVALUATORILOR PE CATEGORII  
UAT Municipiul URZICENI 2018 

 

SU
B
C

R
IT

ER
IU

 SITUAȚIA NOTELOR 
 

MEDIA MINIM MAXIM DIFERENȚA 
 

Criteriul 1. Conducerea instituţiei  
 SITUAȚIA CATEGORIILOR DE NOTARE 

1.1 3,17 2 5 3 
 

1.2 2,50 0 4 4 
 

1.3 2,83 1 4 3 
 

1.4 3,00 0 5 5 
 

 Criteriul 2. Strategie şi planificare 
SITUAȚIA CATEGORIILOR DE NOTARE  

2.1 2,25 0 4 4 
 

2.2 2,83 0 5 5 
 

2.3 2,67 0 5 5 
 

2.4 2,42 0 4 4 
 

 Criteriul 3. Angajaţii instituţiei 
SITUAȚIA CATEGORIILOR DE NOTARE 

3.1 3,08 0 4 4 
 

3.2 2,83 0 4 4 
 

3.3 2,92 1 4 3 
 

 Criteriul 4. Parteneriat şi resurse 
SITUAȚIA CATEGORIILOR DE NOTARE 

4.1 3,33 2 4 2 
 

4.2 3,25 2 4 2 
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4.3 3,83 2 5 3 
 

4.4 2,92 2 4 2 
 

4.5 3,33 2 5 3 
 

4.6 3,17 1 5 4 
 

 Criteriul 5. Procese 
SITUAȚIA CATEGORIILOR DE NOTARE 

5.1 3,17 1 4 3 
 

5.2 3,00 1 5 4 
 

5.3 2,50 0 4 4 
 

 Criteriul 6. Rezultate orientate către cetăţeni/clienţi 
SITUAȚIA CATEGORIILOR DE NOTARE 

6.1 3,08 0 5 5 
 

6.2 3,00 0 5 5 
 

 Criteriul 7. Rezultate referitoare la angajați 
SITUAȚIA CATEGORIILOR DE NOTARE 

7.1 2,58 0 4 4 
 

7.2 2,42 0 4 4 
 

 Criteriul 8. Rezultate cu privire la responsabilitatea socială  
SITUAȚIA CATEGORIILOR DE NOTARE 

8.1 2,83 0 4 4 
 

8.2 2,92 0 4 4 
 

 Criteriul 9. Rezultate cheie referitoare la performanța instituției 
SITUAȚIA CATEGORIILOR DE NOTARE 

9.1 2,92 0 4 4 
 

9.2 2,83 0 4 4 
 

 

 



 
 

 

 
www.poca.ro 

 

Chestionar autoevaluare CAF  
UAT URZICENI1 

 
20 – 21 noiembrie 2018 

 
 

I. INTRODUCERE 
 

Proiectul “Calitate și performanță în administrația publică locală a municipiului 
Urziceni” vizează consolidarea capacitații administrative a Unitații administrativ 
teritoriale (UAT) Municipiul Urziceni, județul Ialomița, din regiunea mai puțin 
dezvoltata Sud-Est, pentru susținerea unui management performant si calitativ prin 
implementarea si utilizarea a doua sisteme unitare de managenent al calitații CAF 
si ISO, aplicabile administrației locale, în concordanța cu ”Planul de acțiuni pentru 
implementarea etapizata a managementului calitații în autoritați si instituții 
publice 2016-2020”; proiectul este co‐finanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă Cod SIPOCA 83 și are ca 
beneficiar UAT Municipiul Urziceni.  
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

OS.1 – Implementarea și utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip 
CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor 
publice) la nivelul UAT Municipiul Urziceni pentru sprijinirea schimbării 
pentru performanță, îmbunătățirea modului de realizare a activităților și de 
prestare a serviciilor publice.  
Pentru atingerea acestui obiectiv se va implementa instrumentul CAF (Cadru 
Comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) 
pentru autoevaluarea instituției publice, prin care angajații acesteia 
identifica punctele forte și slabe ale functionării instituției publice și propun 
soluții de îmbunătățire a activitaăți. Acest instrument este inovativ pentru 
UAT Municipiul Urziceni și își propune sa îmbunătățească activitatea 
instituției. 
OS.2 – Implementarea și recertificarea sistemului de management al calității 
ISO 9001 în UAT Municipiul Urziceni pentru o administrație publică locală 
consolidată și eficientă și îmbunătățirea serviciilor publice furnizate. Din 
dorința de a-și îmbunătăți procesul de management al calității la nivelul 
întregii organizații, instituția va îndeplini acest obiectiv prin implementarea, 
actualizarea procedurilor pentru fiecare direcție/ compartiment și trecerea 
la noul standard de management al calității ISO 9001, care a fost 
implementat în anul 2010 printr-un proiect PODCA derulat de Instituția 
Prefectului, județul Ialomița. 

                                                 
1 Acest chestionar se adresează evaluatorilor voluntari, angajați ai  UAT Municipiul Urziceni. 
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OS. 3 – Dezvoltarea/creșterea abilităților și certificarea unui număr de 120 
de persoane din toate nivelurile ierarhice din cadrul unității adminsitrativ 
teritoriale, UAT Municipiul Urziceni autorității locale pe teme specifice în 
scopul implementarii unui management al calității și performanței și 
utilizarea managementului calității. 
Formarea/ instruirea specifică pentru implementarea sistemului/ 
instrumentului de management al calității se va realiza ca parte a procesului 
de implementare al celor doua sisteme. 
 

Chestionarul de autoevaluare se aplică pentru 15 angajați ai UAT Municipiul 
Urziceni își propune să obțină un set de probleme identificate și acțiuni de 
îmbunătățire propuse de grupul țintă.  
  
Completarea acestui chestionar de autoevaluare este parte a procesului CAF de 
autoevaluare a instituției, a cărui principal rezultat este realizarea unui  plan de 
îmbunătățire instituțională, punct de plecare excelent în drumul spre calitate al 
instituției și implicit de asigurare a unor servicii de calitate superioară pentru 
comunitate. 
 
Chestionarul este conceput conform Modelului CAF 2013, ultima versiune 
rezultată a colaborării dintre Corespondenții CAF Naționali din statele membre 
sprijiniți de Centrul European de Resurse CAF din cadrul Institutului European 
de Administrație publică din Maastricht. 
 
Dumneavoastră faceți parte din grupul țintă și ați fost instruit în ceea ce privește 
utilizarea instrumentului de autoevaluare de tip CAF (Cadrul comun de 
autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice). 
 
Chestionarul cuprinde 28 de secțiuni (28 sub-criterii) aferente a 9 criterii de 
evaluare. 
Fiecare secțiune se bazează pe aceeași structură constând din următoarele 
câmpuri de răspuns: 

• Puncte tari 
• Domenii de îmbunătățit 
• Acțiuni de îmbunătățire 
• Scala de evaluare 0-100 puncte 

Pentru fiecare secțiune există exemple orientative, respectiv subscale de 
evaluare specifice, însă este recomandabil să completați evaluarea pe bază de 
fapte și dovezi în directă corelare cu UAT Municipiul Urziceni.  
 
Persoana care vă poate asigura asistență privind tehnica de completare* a 
chestionarului: 
  
*Notă 1: Datele completate de dumneavoastră vă aparțin, nu pot fi sugerate 
de terți 
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CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare  a instituțiilor 
publice) a fost inițiat de Rețeaua Administrației Publice Europene și a fost lansat în 
2000 ca primul instrument de management al calității dezvoltat de către  sectorul 
public pentru sectorul public 
 
Instrumentul CAF se bazează pe nouă criterii. Aceste criterii se concentrează 
asupra principalelor aspecte care trebuie luate în considerare pentru a obține 
informații despre "ADN-ul" instituției.  
 

 
 
Criteriile 1-5 se concentrează asupra capacităților de gestionare și de guvernanță 
ale organizațiilor numite "factori determinanți". Acești "factori determinanți" 
caracterizează modul în care organizațiile publice oferă rezultate cetățenilor, 
clienților și altor părți interesate. 
 
Criteriile 6-9 se concentrează asupra rezultatelor activităților instituției cu impact 
asupra angajaților, cetățenilor, clienților  și altor părți interesate.  
 

Constatările sunt evaluate prin măsurători ale percepției dumneavoastră. 
Toate răspunsurile dumneavostră sunt valide, nu există ideea de “răspunsuri 

greșite” 
 

SUCCES! 
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II. DATE RESPONDENT2 
 

Date generale identificare 
 
o Nume și prenume:  

.......................................................... 

.......................................................... 
o Nume direcție/serviciu: 

.......................................................... 

.......................................................... 
o Funcție:  

.......................................................... 

.......................................................... 
Vechime (ani) în:  

• Administrația publică locală: .......... 

• Primăria Urziceni: ………................. 

• Direcție/serviciu: ………................ 

 
 

Scopul acestei cercetării este 
de a identifica probleme și 
respectiv acțiuni de 
îmbunătățire pentru UAT 
Municipiul Urziceni. 
 
 
Vă rugăm să completați toate 
rubricile și să acordati note 
tuturor subcriteriilor 
menționate în chestionar, 
pentru a putea înregistra în 
mod complet date relevante 
pentru această cercetare.  
  
Toate informațiile primite sunt 
confidențiale şi vor fi 
prelucrate fără referiri la 
identitatea respondenților. 
 
Completarea chestionarului 
durează aproximativ 5 – 8 ore. 

 
 
 
 

                                                 
2 Notă: Factorii de decizie și ceilalți angajați (incluisv evaluatorii) ai UAT Municipiul 
Urziceni, sau terții, nu au acces la corespondența dintre identitatea dumneavoastră și 
răspunsurile/scorurile completate de dumneavoastră . Experții consulștantului din cadrul 
proiectului asigură neutralitatea procesului și confidențialitatea datelor despre 
dumneavoastră. 
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III. EVALUARE CRITERII “FACTORI DETERMINANȚI”  

 
Criteriul 1: LEADERSHIP-UL 

 
Într-un sistem democratic reprezentativ, politicienii aleși iau decizii strategice și 
definesc obiectivele pe care doresc să le atingă în diferite domenii de politici 
publice. Conducerea instituțiilor din sectorul public este implicată/asistă  
autoritățile politice să formuleze politici publice oferind recomandări bazate pe 
experiența şi expertiza în domeniu. Conducerea este responsabilă pentru realizarea 
și implementarea  politicilor publice. CAF face o distincție clară între rolul conducerii 
politice și managerii instituțiilor publice, evidențiind în același timp importanța unei 
bune colaborări între cei doi actori pentru a obține rezultatele dorite. 
 
Criteriul 1 se concentrează pe comportamentul persoanelor responsabile de 
organizație: conducerea. Activitatea ei este una complexă. Ca buni conducători, ei ar 
trebui să creeze claritate și unitate pentru atingerea scopului instituției. În calitate 
de manageri, aceștia stabilesc un mediu în care instituția și angajații săi pot excela și 
asigură funcționarea unui mecanism de guvernare locală adecvat. În calitate de 
facilitatori, aceștia sprijină angajații în organizarea lor și asigură relații eficiente cu 
toate părțile interesate, în special cu ierarhia politică. 
 

Luați în considerare ce face conducerea instituției pentru... 
 

 
 
Sub-criteriul 1.1: Asigurarea unei orientări/ direcţii instituţiei prin dezvoltarea 
misiunii, viziunii şi a valorilor acesteia 
 
Conducerea trebuie să se asigure că instituția își desfășoară activitatea având o 
misiune și o viziune clare, pe baza unui set de valori de bază.  
Aceasta înseamnă că ei dezvoltă misiunea (de ce există instituția/ care este 
mandatul nostru?), viziunea (unde vrem să ajungem/spre ce ne îndreptăm/ care este 
scopul nostru?) și valorile (ce ne conduce/ghidează comportamentul?), care sunt 
necesare pentru succesul pe termen lung al instituției. 
Conducătorii le comunică și se asigură că sunt implementate. 
Fiecare instituție publică are nevoie de valori care să construiască un cadru pentru 
desfășurarea tuturor activităților - valori în legătură cu misiunea și viziunea sa. În 
plus, trebuie acordată o atenție sporită valorilor care au o importanță deosebită 
pentru sectorul public. Chiar mai mult decât companiile private care depind de 
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regulile economiei de piață, instituțiile publice trebuie să respecte în mod activ 
valori precum democrația, statul de drept, orientarea către cetățeni, diversitatea și 
egalitatea de gen, un mediul de lucru adecvat, prevenirea corupției, 
responsabilitatea socială și nediscriminarea: valori care oferă în același timp un rol 
de model pentru întreaga societate. Conducerea instituției creează condițiile pentru 
a concretiza aceste valori. 
 
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 1.1, pentru 
înțelegerea modului de abordare în procesul de evaluare: 

- Formulează şi dezvoltă misiunea instituţiei (Care este scopul nostru?) şi 
viziunea acesteia (Spre ce ne îndreptăm?) prin implicarea angajaţilor 
instituţiei şi a stakeholderilor/factorilor interesaţi. 

- Transpune misiunea şi viziunea în obiective strategice (pe termen lung şi 
mediu), obiective operaţionale (concrete şi pe termen scurt) şi acţiuni ce 
trebuie întreprinse pentru a le atinge.  

- Creează un cadru de valori în care să fie incluse transparenţa, etica, 
orientarea către cetăţean, cât şi un cod de conduită la a cărui elaborare 
participă şi stakeholderii. 

- Sporeşte încrederea şi respectul reciproc între persoanele care deţin 
funcţii de conducere în cadrul instituţiei şi cele care deţin funcţii de 
execuţie (de exemplu prin definirea unor proceduri de good management). 

- Creează condiţiile pentru o comunicare eficace. Se asigură că misiunea, 
viziunea, valorile şi obiectivele strategice şi operationale sunt comunicate 
tuturor angajaţilor şi stakeholderilor. 

- Analizează periodic şi adaptează misiunile, valorile şi orientările la 
schimbările mediului extern. 

- Gestionează „conflictele de interese” prin identificarea potenţialelor 
domenii în care acestea pot apărea şi pune la dipoziţia angajaţilor ghiduri 
de proceduri adecvate. 

 
 

VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 
 
 
Pas 1.1.1 
 
PUNCTE TARI ale leadership-ului/conducerii  
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Pas 2.1.1 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Asigurarea direcției de evoluție a instituției prin 
dezvoltarea misiunii, viziunii și a valorilor sale 
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Pas 3.1.1 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Asigurarea direcției de evoluție a instituției prin 
dezvoltarea misiunii, viziunii și a valorilor sale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 4.1.1 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 1.1 (pentru conducerea instituției pentru 
Asigurarea direcției de evoluție a instituției prin dezvoltarea misiunii, viziunii și a 
valorilor sale) 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 1 orientativ) 

 
 
 

FAZĂ TABELUL DE NOTARE 
(factori determinanţi) 

PUNCTAJ 
(conform Ghid 

CAF) 
 Nu realizăm activități în acest domeniu, nu 

avem informații, sau informațiile deținute 
sunt insuficiente 

0 - 10 

Plan Există un plan de acțiuni definit în acest 11 - 30 
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(planificare) scop 
Do 

(implementare) 
Există un plan de acțiuni și este pus în 
aplicare 

31 - 50 

Check 
(verificare) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat dacă se urmează pașii 
corecți  

51 - 70 

Act 
(acțiune) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat și pe baza 
verificării/revizuirii se fac modificarile 
necesare 

71 – 90 

PDCA 
(PIVA) 

Definirea planului de acțiuni, 
implementarea lui, monitorizarea și 
ajustarea acestuia se face permanent. 
Instituția este într-un ciclu de îmbunătățire 
continuă pe această temă. 
 

91 - 100 

 

 

 
Sub-criteriul 1.2: Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de management, 
gestionarea schimbării şi a performanţei în instituţie 
Conducerea  dezvoltă, implementează și monitorizează sistemul de management al 
instituției. O structură organizațională potrivită cu responsabilități clare pentru toate 
nivelurile de personal, precum și un management bine definit, bazat pe proceduri, 
garantează atingerea obiectivelor strategice. Performanța de management se 
bazează pe ținte bine definite stabilite în baza obiectivelor strategice ale instituției. 
Acestea permit evaluarea performanțelor și rezultatelor. Conducerea este 
responsabilă pentru îmbunătățirea performanțelor. Liderii pregătesc viitorul, 
organizând schimbările necesare în îndeplinirea misiunii instituției. Inițierea unui 
proces continuu de îmbunătățire a performanțelor este unul din principalii indicatori 
de management ai calității. Liderii asigură îmbunătățirea continuă, asigurând 
deschiderea pentru inovare și învățare. 
 
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 1.2, pentru 
înțelegerea modului de abordare în procesul de evaluare: 

- Dezvoltă procesele şi structurile organizaţionale şi implementează, prin 
utilizarea tehnologiilor disponibile, procese şi structuri organizaţionale în 
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concordanţă cu strategia, planificarea  nevoile şi aşteptările 
stakeholderilor. 

- Defineşte forme de management potrivite (nivele ierarhice, funcţii, 
responsabilităţi şi competenţe) şi asigură un sistem de gestionare a 
proceselor. 

- Stabileşte, în urma consultării, scopuri şi obiective măsurabile pentru toate 
nivelele instituţiei.  

- Stabileşte obiective de performanţă şi rezultate de atins pentru activităţile 
desfăşurate, ţinând cont de nevoile şi aşteptările beneficiarilor şi ale altor 
stakeholderi. 

- Formulează şi aliniază strategia de e-government la obiectivele strategice 
şi operaţionale ale instituţiei. 

- Aplică un sistem de management al informaţiilor incluzând auditul intern. 
- Stabileşte cadrul adecvat pentru un management de proiect şi pentru 

munca în echipă. 
- Aplică permanent principiile managementului calităţii totale, utilizând 

modele precum: CAF sau modelul de excelenţă EFQM. 
- Dezvoltă un sistem de obiective strategice şi operaţionale măsurabile; 

implementează un sistem de mă-surare a performanţei în cadrul instituţiei 
(de exemplu: Tabloul de Bord sau Balanced Scorecard, ISO 9001:2000). 

- Identifică şi stabileşte priorităţile privind schimbările necesare legate de 
structura organizaţională şi metodele de lucru.   

- Comunică angajaţilor şi stakeholderilor iniţiativele de schimbare şi 
motivele care au condus la nevoia de schimbare.   

 
 

 
VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 

 
Pas 1.1.2 
 
PUNCTE TARI privind Managementului instituţiei, performanţele acesteia şi 
îmbunătăţirea continuă a acestora  
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Pas 2.1.2 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Managementul instituţiei, performanţele 
acesteia şi îmbunătăţirea continuă a acestora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 3.1.2 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Managementul instituţiei, performanţele 
acesteia şi îmbunătăţirea continuă a acestora 
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Pas 4.1.2 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 1.2 (Managementul instituţiei, 
performanţele acesteia şi îmbunătăţirea continuă a acestora) 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 1 orientativ) 

 
 
 

FAZĂ TABELUL DE NOTARE 
(factori determinanţi) 

PUNCTAJ 
(conform Ghid 

CAF) 
 Nu realizăm activități în acest domeniu, nu 

avem informații, sau informațiile deținute 
sunt insuficiente 

0 - 10 

Plan 
(planificare) 

Există un plan de acțiuni definit în acest 
scop 

11 - 30 

Do 
(implementare) 

Există un plan de acțiuni și este pus în 
aplicare 

31 - 50 

Check 
(verificare) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat dacă se urmează pașii 
corecți  

51 - 70 

Act Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 71 – 90 



 
 

 

 
www.poca.ro 

(acțiune) monitorizat/verificat și pe baza 
verificării/revizuirii se fac modificarile 
necesare 

PDCA 
(PIVA) 

Definirea planului de acțiuni, 
implementarea lui, monitorizarea și 
ajustarea acestuia se face permanent. 
Instituția este într-un ciclu de îmbunătățire 
continuă pe această temă. 
 

91 - 100 

 

Sub-criteriul 1.3: Motivarea şi sprijinirea angajaţilor instituţiei şi consti-tuirea în 
model de comportament pentru aceştia 
Prin comportamentul personal și prin managementul resurselor umane, liderii îi 
motivează și îi sprijină pe angajați. Acționând ca modele, liderii reflectă obiectivele și 
valorile stabilite, încurajând angajații să acționeze în același mod. Angajații sunt 
sprijiniți de lideri pentru a-și atinge obiectivele prin îndeplinirea responsabilităților 
lor. Un mod transparent de conducere bazat pe feedback reciproc, bazat pe încredere 
și comunicare deschisă îi motivează pe angajați să contribuie la succesul instituției. Pe 
lângă aceste aspecte ce țin de comportamentul personal, factori centrali pentru 
motivarea și susținerea angajaților pot fi găsiţi în sistemul de conducere și 
management al instituției. Delegarea de competențe și responsabilități, inclusiv 
asumarea responsabilității, reprezintă principala bază managerială a angajaților 
motivați. Oportunitățile pentru dezvoltarea personală și învățare, precum și sistemele 
de recunoaștere și recompensare, reprezintă de asemenea factori motivanți. 
 
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 1.3, pentru 
înțelegerea modului de abordare în procesul de evaluare: 

- Conduce respectând valorile şi obiectivele stabilite în cadrul instituţiei, 
acţionând astfel ca model pentru angajaţi şi motivându-i pe aceştia prin 
puterea exemplului.  

- Manifestă dorinţa de schimbare acceptând observaţiile şi sugestiile 
constructive pentru îmbunătăţirea propriului stil de management.  

- Informează personalul asupra tuturor subiectelor de interes referitoare la 
instituţie. 

- Sprijină angajaţii în îndeplinirea responsabilităţilor, a planurilor şi a 
obiectivelor spre a realiza obiectivele generale ale organizaţiei.  

- Stimulează, încurajează şi  creează condiţiile necesare pentru delegarea de 
responsabilităţi. 
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- Promovează o cultură a inovării şi perfecţionării prin încurajarea şi 
sprijinirea angajaţilor să formuleze sugestii de schimbare şi să fie proactivi 
în activităţile zilnice.  

- Recunoaşte şi recompensează eforturile colective şi pe cele individuale.  
- Respectă şi abordează în mod adecvat nevoile individuale ale angajaţilor. 
 

 
VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 

 
Pas 1.1.3 
 
PUNCTE TARI privind Motivarea și sprijinirea angajaților din instituție și acționarea 
ca model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas 2.1.3 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Motivarea și sprijinirea angajaților din instituție 
și acționarea ca model 

 
 
 
 



 
 

 

 
www.poca.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 3.1.3 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Motivarea și sprijinirea angajaților din instituție 
și acționarea ca model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 4.1.3 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 1.3 (Motivarea și sprijinirea angajaților din 
instituție și acționarea ca un model) 



 
 

 

 
www.poca.ro 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 1 orientativ) 

 
 

 

FAZĂ TABELUL DE NOTARE 
(factori determinanţi) 

PUNCTAJ 
(conform Ghid 

CAF) 
 Nu realizăm activități în acest domeniu, nu 

avem informații, sau informațiile deținute 
sunt insuficiente 

0 - 10 

Plan 
(planificare) 

Există un plan de acțiuni definit în acest 
scop 

11 - 30 

Do 
(implementare) 

Există un plan de acțiuni și este pus în 
aplicare 

31 - 50 

Check 
(verificare) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat dacă se urmează pașii 
corecți  

51 - 70 

Act 
(acțiune) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat și pe baza 
verificării/revizuirii se fac modificarile 
necesare 

71 – 90 

PDCA 
(PIVA) 

Definirea planului de acțiuni, 
implementarea lui, monitorizarea și 
ajustarea acestuia se face permanent. 
Instituția este într-un ciclu de îmbunătățire 
continuă pe această temă. 
 

91 - 100 

 

Sub-criteriul 1.4: Gestionarea de relații eficiente cu autoritățile politice și cu alte 
părți interesate 
Liderii sunt responsabili pentru gestionarea relațiilor cu toate părțile interesate 
relevante care au un interes în ceea ce privește instituția sau în activitățile acesteia. 
De aceea, managerii publici conduc un dialog permanent cu autoritățile politice și cu 
celelalte părți interesate. În sectorul public, conducerea reprezintă interfața dintre 
instituție și autoritățile politice. Acest subcriteriu descrie una dintre principalele 
diferențe dintre instituțiile din sectorul public și organizațiile din sectorul privat. 
Instituțiile publice trebuie să se concentreze asupra relațiilor cu autoritățile politice 
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din diferite perspective. Pe de o parte, politicienii individuali pot avea o funcție de 
conducere, deoarece, împreună cu liderii instituțiilor publice, formulează obiective. 
În acest sens, instituțiile publice acționează ca organisme de administrare pentru 
autoritățile politice. Pe de altă parte, autoritățile politice pot fi tratate ca un grup 
specific de părți interesate care trebuie abordate. 
 
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 1.4, pentru 
înțelegerea modului de abordare în procesul de evaluare: 

- Identifică politicile publice cu impact asupra instituţiei. 
- Menţine relaţii constante şi proactive cu autorităţile executive şi legislative 

adecvate. 
- Se asigură că obiectivele şi scopurile instituţiei sunt aliniate cu politici 

publice.  
- Instituie şi menţine parteneriate şi reţele cu stakeholderi/factori interesaţi 

(cetăţeni, organizaţii neguvernamentale, grupuri de interese, mediul de 
afaceri şi alte autorităţi publice). 

- Implică sectorul politic, partenerii şi alţi interlocutori în stabilirea obiecti-
velor în termeni de produse (calitatea serviciilor) şi rezultate (eficacitate), 
precum şi în dezvoltarea sistemului managerial în instituţie. 

- Acţionează în direcţia obţinerii unei bune reputaţii şi imagini, a 
recunoaşterii publice a instituţiei şi a serviciilor prestate.  

- Dezvoltă o strategie de promovare şi comunicare asupra produselor şi a 
serviciilor furnizate de instituţie în ceea ce priveşte stakeholderii. 

- Participă la activităţile asociaţiilor profesionale, ale organizaţiilor 
reprezentative şi ale grupurilor de interese. 

 
 

VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 
 
Pas 1.1.4 
 
PUNCTE TARI privind Gestionarea de relații eficiente cu autoritățile politice și cu 
alte părți interesate 
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Pas 2.1.4 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Gestionarea de relații eficiente cu autoritățile 
politice și cu alte părți interesate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 3.1.4 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Gestionarea de relații eficiente cu autoritățile 
politice și cu alte părți interesate 
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Pas 4.1.4 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 1.4 (Gestionarea de relații eficiente cu 
autoritățile politice și cu alte părți interesate) 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 1 orientativ) 

 
 
 

FAZĂ TABELUL DE NOTARE 
(factori determinanţi) 

PUNCTAJ 
(conform Ghid 

CAF) 
 Nu realizăm activități în acest domeniu, nu 

avem informații, sau informațiile deținute 
sunt insuficiente 

0 - 10 

Plan 
(planificare) 

Există un plan de acțiuni definit în acest 
scop 

11 - 30 

Do 
(implementare) 

Există un plan de acțiuni și este pus în 
aplicare 

31 - 50 

Check 
(verificare) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat dacă se urmează pașii 
corecți  

51 - 70 

Act Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 71 – 90 
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(acțiune) monitorizat/verificat și pe baza 
verificării/revizuirii se fac modificarile 
necesare 

PDCA 
(PIVA) 

Definirea planului de acțiuni, 
implementarea lui, monitorizarea și 
ajustarea acestuia se face permanent. 
Instituția este într-un ciclu de îmbunătățire 
continuă pe această temă. 
 

91 - 100 

 
 

Criteriul 2: STRATEGIE ȘI PLANIFICARE  
 

Implementarea misiunii și a viziunii unei instituții publice necesită definirea "modului 
de urmat" pe care instituția dorește să îl urmeze, stabilirea obiectivelor pe care 
trebuie să le atingă și modul în care dorește să măsoare progresul. Aceasta necesită o 
strategie clară. Stabilirea obiectivelor strategice include luarea de decizii, stabilirea 
priorităților pe baza politicilor și obiectivelor publice și a nevoilor altor părți 
interesate, ținând cont de resursele disponibile. Strategia definește rezultatele 
(produsele și serviciile) și rezultatele (impactul) pe care dorește să le obțină, luând în 
considerare factorii de succes relevanți. 
Strategia trebuie să fie transpusă în planuri, programe, obiective operaționale și 
obiective măsurabile, astfel încât să poată fi implementată cu succes. Monitorizarea și 
coordonarea fac parte din procesul de planificare, cu accent pe nevoia de 
modernizare și inovare, care sprijină instituția pentru îmbunătățirea funcționării 
acesteia. Monitorizarea implementării strategiei și a planificării ar trebui să conducă 
la actualizarea și adaptarea acesteia ori de câte ori este necesar. 

Luați în considerare ceea ce face instituția pentru... 
  

 

Sub-criteriul 2.1: Strângerea informaţiei privind nevoile prezente şi viitoare ale 
stakeholderilor/factorilor inte-resaţi 

Ciclul PDCA - PLAN, DO, CHECK, ACT (PIVA – PLANIFICARE, IMPLEMENTARE, 
VERIFICARE, ACȚIUNE) joacă un rol important în elaborarea și implementarea 
strategiei și planificării într-o instituție publică. Începe prin colectarea de informații 
relevante cu privire la nevoile prezente și viitoare ale părților interesate, la 
rezultatele și evoluțiile din mediul extern. Aceste informații sunt indispensabile 
pentru susținerea procesului de planificare strategică și operațională. De asemenea, 
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aceste informații sunt esențiale pentru implementarea îmbunătățirii performanței 
instituționale planificate.  
Conform abordării PDCA (PIVA), revizuirile periodice ar trebui efectuate în corelare cu 
părțile interesate pentru a monitoriza nevoile lor în schimbare și gradul de satisfacție 
al acestora. Calitatea acestor informații și analiza sistematică a feedback-ului de la 
părțile interesate este o precondiție pentru asigurarea calității rezultatelor așteptate. 

 
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 2.1, pentru 
înțelegerea modului de abordare în procesul de evaluare: 

- Identifică toţi stakeholderii, relevanţi. 
- Strânge şi analizează, în mod sistematic, informaţii privind nevoile şi 

aşteptările factori interesaţi.  
- Strânge şi analizează, în mod regulat, informaţii relevante pentru 

activitatea instituţiei, verificând sursa, calitatea şi acurateţea informaţiilor. 
Aceste informaţii le pot include şi pe cele privind domeniul social, juridic, 
eco-nomic, protecţia mediului ecologie şi demografie.  

- Analizează, în mod sistematic, punctele slabe şi punctele forte ale instituţiei 
(de exemplu: diagnostic  CAF, EFQM sau analiză SWOT). 

 
 

VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 
 
Pas 1.2.1 
 
PUNCTE TARI ale Colectării de informații privind nevoile prezente și viitoare ale 
părților interesate, precum și informații relevante referitoare la management  
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Pas 2.2.1 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Colectarea de informații privind nevoile 
prezente și viitoare ale părților interesate, precum și informații relevante 
referitoare la management 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 3.2.1 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Colectarea de informații privind nevoile 
prezente și viitoare ale părților interesate, precum și informații relevante 
referitoare la management 
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Pas 4.2.1 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 2.1 (pentru Colectarea de informații 
privind nevoile prezente și viitoare ale părților interesate, precum și informații 
relevante referitoare la management) 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 1 orientativ) 

 
 
 

FAZĂ TABELUL DE NOTARE 
(factori determinanţi) 

PUNCTAJ 
(conform Ghid 

CAF) 
 Nu realizăm activități în acest domeniu, nu 

avem informații, sau informațiile deținute 
sunt insuficiente 

0 - 10 

Plan 
(planificare) 

Există un plan de acțiuni definit în acest 
scop 

11 - 30 

Do 
(implementare) 

Există un plan de acțiuni și este pus în 
aplicare 

31 - 50 

Check 
(verificare) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat dacă se urmează pașii 
corecți  

51 - 70 

Act 
(acțiune) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat și pe baza 
verificării/revizuirii se fac modificarile 

71 – 90 
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necesare 
PDCA 
(PIVA) 

Definirea planului de acțiuni, 
implementarea lui, monitorizarea și 
ajustarea acestuia se face permanent. 
Instituția este într-un ciclu de îmbunătățire 
continuă pe această temă. 
 

91 - 100 

 

Sub-criteriul 2.2: Dezvoltarea, monitorizarea şi actualizarea strategiei şi a planului 
de acţiuni luând în considerare nevoile stakeholderilor/factorilor interesaţi şi 
resursele existente 
Dezvoltarea strategiei înseamnă definirea obiectivelor strategice pentru instituția 
publică în concordanță cu politicile publice, nevoile părților interesate relevante și 
viziunea liderilor, inclusiv cu informațiile disponibile despre management și despre 
evoluțiile din mediul extern. Prioritățile strategice și deciziile luate de managementul 
de top ar trebui să asigure formularea de obiective clare cu privire la rezultate, 
efecte și mijloacele de realizare a acestora. Responsabilitatea socială a instituțiilor 
din sectorul public ar trebui să fie reflectată în strategiile acestora.  
Planificarea implică o abordare conștientă și metodică pentru ghidarea la toate 
nivelurile ale instituției pentru a atinge obiectivele strategice. Stabilirea scopurilor și 
identificarea condițiilor care trebuie îndeplinite pentru atingerea obiectivelor 
strategice - pe baza unei analize a managementului și a analizei de risc - joacă un rol 
esențial în asigurarea unei implementări eficiente.  
Indicatorii și sistemele de monitorizare a rezultatelor utilizate în faza de 
implementare ar trebui să fie definiți încă din timpul planificării. Planul de evaluare a 
rezultatelor trebuie să țină cont de criterii precum: cetățenii / beneficiarii (criteriul 
6), oamenii (criteriul 7), responsabilitatea socială (criteriul 8) și performanțe cheie 
(criteriul 9). 
 
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 2.2, pentru 
înțelegerea modului de abordare în procesul de evaluare: 

- Dezvoltă şi aplică, la toate nivelele instituţiei, metode de monitorizare, 
măsurare şi/sau evaluare a performanţei obţinute, realizând astfel 
monitorizarea modului de imple-mentare a strategiei. 

- Analizează sistematic riscurile şi oportunităţile (de exemplu: prin analiză 
SWOT/PEST) şi identifică factorii-cheie de succes pentru instituţie prin 
evaluarea periodică a mediului intern şi extern al acesteia (inclusiv a 
schimbărilor politice). 
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- Evaluează acţiunile şi activităţile realizate în termeni de rezultate şi de 
efecte/impact, precum şi calitatea planurilor strategice şi operaţionale. 

- Prioritizează sarcinile şi resursele, presiunile pe termen scurt şi lung, 
precum şi cerinţelor factorilor interesaţi. 

- Evaluează necesitatea modificării şi îmbunătăţirii strategiilor şi a meto-delor 
de planificare.  

 
 

VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 
 
Pas 1.2.2 
 
PUNCTE TARI ale Dezvoltării strategiei și a planificării, luând în considerare 
informațiile colectate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas 2.2.2 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Dezvoltarea strategiei și a planificării, luând în 
considerare informațiile colectate 
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Pas 3.2.2 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Dezvoltarea strategiei și a planificării, luând în 
considerare informațiile colectate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 4.2.2 
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EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 2.2 (pentru Dezvoltarea strategiei și a 
planificării, luând în considerare informațiile colectate) 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 ((conform TABEL 1 orientativ) 

 
 
 

FAZĂ TABELUL DE NOTARE 
(factori determinanţi) 

PUNCTAJ 
(conform Ghid 

CAF) 
 Nu realizăm activități în acest domeniu, nu 

avem informații, sau informațiile deținute 
sunt insuficiente 

0 - 10 

Plan 
(planificare) 

Există un plan de acțiuni definit în acest 
scop 

11 - 30 

Do 
(implementare) 

Există un plan de acțiuni și este pus în 
aplicare 

31 - 50 

Check 
(verificare) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat dacă se urmează pașii 
corecți  

51 - 70 

Act 
(acțiune) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat și pe baza 
verificării/revizuirii se fac modificarile 
necesare 

71 – 90 

PDCA 
(PIVA) 

Definirea planului de acțiuni, 
implementarea lui, monitorizarea și 
ajustarea acestuia se face permanent. 
Instituția este într-un ciclu de îmbunătățire 
continuă pe această temă. 
 

91 - 100 

 

Sub-criteriul 2.3: Implementarea strategiei şi a planului de acţiune în instituţie 
 
 
Capacitatea instituției de a implementa propria strategie depinde de calitatea 
planurilor și a programelor care detaliază țintele și rezultatele așteptate de la fiecare 
nivel organizațional, precum și de la angajați. Părțile interesate și angajații de la 
diferite niveluri organizaționale ar trebui să fie astfel bine informați cu privire la ce se 
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așteaptă de la ei pentru a asigura o implementare eficientă și uniformă a strategiei. 
Instituția trebuie să implementeze strategia la fiecare nivel. Conducerea instituției 
trebuie să se asigure de adecvarea punerii în aplicare a proceselor, a gestionării 
proiectelor și  programelor și  a structurilor organizaționale pentru asigurarea unei 
implementări eficiente și care să se încadreze în timp.  
Instituțiile trebuie să monitorizeze în mod constant implementarea strategiei și a 
planificării, să adapteze practicile și procesele, să le actualizeze și să le 
personalizeze, dacă este necesar. 
 
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 2.3, pentru 
înțelegerea modului de abordare în procesul de evaluare: 

- Implementează strategia şi planul de acţiune în urma ajungerii la consens şi 
a stabilirii priorităţilor, a termenelor, a proceselor adecvate şi a structurii 
organizaţionale. 

- Implică stakeholderii în procesul de implementare a strategiei şi a planului 
de acţiune şi prioritizează aşteptările şi nevoile acestora. 

- Transpune obiectivele strategice şi operaţionale ale instituţiei în planuri şi 
sarcini relevante pentru departamentele şi personalul instituţiei. 

 
VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 

 
Pas 1.2.3 
 
PUNCTE TARI ale  Comunicării și implementării strategiei și planificării în întreaga 
instituție și revizuirii periodice 
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Pas 2.2.3 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Comunicarea și implementarea strategiei și 
planificării în întreaga instituție și revizuirea periodică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 3.2.3 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Comunicarea și implementarea strategiei și 
planificării în întreaga instituție și revizuirea periodică 
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Pas 4.2.3 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 2.3 (pentru Comunicarea și implementarea 
strategiei și planificării în întreaga instituție și revizuirea periodică) 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform tabel orientativ) 

 
 
 

FAZĂ TABELUL DE NOTARE 
(factori determinanţi) 

PUNCTAJ 
(conform Ghid 

CAF) 
 Nu realizăm activități în acest domeniu, nu 

avem informații, sau informațiile deținute 
sunt insuficiente 

0 - 10 

Plan 
(planificare) 

Există un plan de acțiuni definit în acest 
scop 

11 - 30 

Do 
(implementare) 

Există un plan de acțiuni și este pus în 
aplicare 

31 - 50 

Check 
(verificare) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat dacă se urmează pașii 
corecți  

51 - 70 

Act 
(acțiune) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat și pe baza 
verificării/revizuirii se fac modificarile 
necesare 

71 – 90 

PDCA 
(PIVA) 

Definirea planului de acțiuni, 
implementarea lui, monitorizarea și 
ajustarea acestuia se face permanent. 

91 - 100 
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Instituția este într-un ciclu de îmbunătățire 
continuă pe această temă. 
 

 

 
 
Sub-criteriul 2.4: Planificarea, implementarea şi revizuirea acţiunilor de mo-
dernizare şi inovare 
Un sector public eficient trebuie să inoveze și să schimbe practicile pentru a face față 
noilor așteptări din partea cetățenilor / beneficiarilor, pentru a spori calitatea 
serviciului și pentru a reduce costurile.  
Inovația poate avea loc în mai multe moduri: 

- prin implementarea unor metode și procese inovatoare pentru furnizarea de 
servicii sau bunuri (de ex. prin implicarea cetățenilor / beneficiarilor în 
procesul de proiectare și furnizare); 

- cu noi metode de gestionare a programului de lucru; 
- prin introducerea de servicii sau bunuri inovative care au o valoare adăugată 

mai mare pentru cetățeni și beneficiari. 
Faza de proiectare este crucială pentru deciziile ulterioare, pentru furnizarea 
operațională a serviciilor și pentru evaluarea propriilor inovații. O responsabilitate 
principală a conducerii este să adopte o atitudine de deschidere și susținere a 
sugestiilor de îmbunătățire, indiferent de unde provin acestea. 
 
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 2.4, pentru 
înțelegerea modului de abordare în procesul de evaluare: 

- Creează şi dezvoltă o cultură propice inovării prin realizarea/participarea la 
acţiuni de formare/training, prin benchmarking şi bench-learning, prin 
realizarea unor „laboratoare de învăţare” concentrându-se pe rolul gândirii 
şi al planificării strategice.  

- Monitorizează sistematic indicatorii interni, ca şi factori ce pot alerta asupra 
necesităţii unei schimbări, şi cerinţele externe pentru modernizare şi 
inovare. 

- Planifică schimbările care conduc către procesul de modernizare şi inovare 
(exemple: utilizează tehnologia şi serviciile net: Intranet şi Internet), pe 
baza discuţiilor/consultării cu stakeholderii. 

- Integrează instrumente şi metode de măsurare [(de exemplu: input + output 
(rezultat) + outcome (efect) = măsurare; utilizează principiile 
Managementului Calităţii Totale)]. 
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- Asigură implementarea unui sistem de management al schimbării eficace 
care include şi monitorizarea progreselor obţinute în materie de inovare. 

- Asigură resursele necesare pentru implementarea schimbărilor planificate. 
 

VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 
 
Pas 1.2.4 
 
PUNCTE TARI ale Planificării, implementării și revizuirii din perspectiva inovării și 
a generării schimbărilor 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 2.2.4 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Planificarea, implementarea și revizuirea din 
perspectiva inovării și a generării schimbărilor 
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Pas 3.2.4 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Planificarea, implementarea și revizuirea din 
perspectiva inovării și a generării schimbărilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 4.2.4 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 2.4 (pentru Planificarea, implementarea și 
revizuirea din perspectiva inovării și a generării schimbărilor) 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 1 orientativ) 
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FAZĂ TABELUL DE NOTARE 
(factori determinanţi) 

PUNCTAJ 
(conform Ghid 

CAF) 
 Nu realizăm activități în acest domeniu, nu 

avem informații, sau informațiile deținute 
sunt insuficiente 

0 - 10 

Plan 
(planificare) 

Există un plan de acțiuni definit în acest 
scop 

11 - 30 

Do 
(implementare) 

Există un plan de acțiuni și este pus în 
aplicare 

31 - 50 

Check 
(verificare) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat dacă se urmează pașii 
corecți  

51 - 70 

Act 
(acțiune) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat și pe baza 
verificării/revizuirii se fac modificarile 
necesare 

71 – 90 

PDCA 
(PIVA) 

Definirea planului de acțiuni, 
implementarea lui, monitorizarea și 
ajustarea acestuia se face permanent. 
Instituția este într-un ciclu de îmbunătățire 
continuă pe această temă. 
 

91 - 100 

 

Criteriul 3:  ANGAJAȚII INSTITUȚIEI 
 

Angajațiii sunt cel mai important activ al instituției. Instituția gestionează, dezvoltă și 
valorifică competențele și întregul potențial al angajaților săi, atât la nivel individual 
cât și la nivel de instituție, pentru susținerea strategiei şi planificarea și funcționarea 
eficientă a proceselor sale. Respectul și corectitudinea, dialogul deschis, 
responsabilitatea, recunoașterea, motivarea și asigurarea unui mediu sigur și sănătos în 
instituție , sunt aspecte esențiale pentru ca angajații să participe  pe drumul spre 
excelență al instituției. 
Gestionarea instituției și a resurselor umane este din ce în ce mai importantă în 
perioade de schimbări profunde. Îmbunătățirea conducerii, a managementului 
resurselor umane și a planificării strategice a forței de muncă sunt esențiale, deoarece 
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oamenii sunt adesea cea mai mare investiție a organizației.  
Managementul eficient al resurselor umane permite instituției să realizeze obiectivele 
sale strategice, prin valorificarea potențialului și competențelor angajaților. 
Managementul de succes al resurselor umane promovează implicarea, motivarea și 
dezvoltarea angajaților. În contextul managementului calității totale, este important să 
realizăm că numai angajații mulțumiți pot genera servicii care să conducă la beneficiari 
satisfăcuți. 

 
Luați în considerare ceea ce face instituția pentru ... 

 

Sub-criteriul 3.1: Planificarea, gestionarea şi îmbunătăţirea, în mod transparent, a 
resurselor umane, pornind de la strategie şi planificare 
 
O abordare strategică și cuprinzătoare a gestionării resurselor umane, a culturii 
organizaționale și a mediului de lucru reprezintă o componentă esențială a planificării 
strategice într-o instituție. Managementul eficient al resurselor umane permite 
angajaților să contribuie în mod eficient și productiv la misiunea, viziunea și la 
realizarea obiectivelor instituției.  
Sub-criteriul evaluează dacă instituția pune în acord obiectivele strategice asumate cu 
managementul resurselor umane, astfel încât acestea să poată fi identificate, 
dezvoltate, implementate și îmbunătățite în mod transparent și luate în considerare 
pentru a obține succesul maxim. Investighează modul în care instituția reușește să 
atragă și să mențină angajați capabili să producă și să furnizeze servicii și produse în 
conformitate cu obiectivele stabilite în strategiile și planurile de acțiune, având în 
vedere nevoile și așteptările clienților/beneficiarilor. Aceasta implică analiza periodică 
a nevoilor actuale și de perspectivă de resurse umane ale instituției și dezvoltarea și 
implementarea unei politici de gestionare a resurselor umane pe bază de criterii 
obiective privind recrutarea, dezvoltarea carierei, promovarea, remunerarea, 
recompensarea și numirea în funcții de conducere. 
 
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 3.1, pentru 
înțelegerea modului de abordare în procesul de evaluare: 

- Analizează, în mod sistematic, nevoile prezente şi viitoare de resurse umane, 
ţinând cont de nevoile şi aşteptările stakeholderilor.  

- Dezvoltă şi comunică o politică de gestiune a resurselor umane bazată pe 
strategia instituţiei.  

- Se asigură că există resurse umane (de exemplu: prin recrutare, alocare, 
dezvoltare) capabile să îndeplinească şi să echilibreze sarcinile şi respon-
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sabilităţile. 
- Monitorizează resusele umane implicate în dezvoltarea de noi teh-nologii şi 

gestionarea infrastructurii IT&C. 
- Dezvoltă, prin consultare, o politică clară prezentând criterii obiective în 

materie de recrutare, motivare, promovare, remunerare, recompensare şi de 
numire în funcţii de conducere.  

- Asigură condiţii bune de lucru în cadrul instituţiei incluzând respectarea 
cerinţelor de sănătate şi securitate la locul de muncă.  

- Gestionează recrutările şi dezvoltarea carierei ţinând cont de respectarea 
echităţii în accesul la posturile din cadrul instituţiei şi de egalitatea de şanse 
(de exemplu: nu face discriminări în funcţie de sex, persoane cu dizabilităţi, 
rasă, etnie şi religie). 

- Ţine cont de echilibrul între viaţa profesională şi viaţa privată a angajaţilor. 
- Acordă o atenţie deosebită nevoilor persoanelor defavorizate şi a celor cu 

dizabilităţi, în termeni de amenajare şi condiţii de lucru.  
 

VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 
Pas 1.3.1 
 
PUNCTE TARI ale Planificării, gestionării și îmbunătățirii resursele umane în mod 
transparent, din perspectiva strategică şi a planificării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas 2.3.1 
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DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Planificarea, gestionarea și îmbunătățirea 
resursele umane în mod transparent, din perspectiva strategică şi a planificării  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 3.3.1 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Planificarea, gestionarea și îmbunătățirea 
resursele umane în mod transparent, din perspectiva strategică şi a planificării 
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Pas 4.3.1 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 3.1 (pentru Planificarea, gestionarea și 
îmbunătățirea resursele umane în mod transparent, din perspectiva strategică şi a 
planificării) 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 1 orientativ) 

 
 
 

FAZĂ TABELUL DE NOTARE 
(factori determinanţi) 

PUNCTAJ 
(conform Ghid 

CAF) 
 Nu realizăm activități în acest domeniu, nu 

avem informații, sau informațiile deținute 
sunt insuficiente 

0 - 10 

Plan 
(planificare) 

Există un plan de acțiuni definit în acest 
scop 

11 - 30 

Do 
(implementare) 

Există un plan de acțiuni și este pus în 
aplicare 

31 - 50 

Check 
(verificare) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat dacă se urmează pașii 
corecți  

51 - 70 

Act 
(acțiune) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat și pe baza 
verificării/revizuirii se fac modificarile 
necesare 

71 – 90 

PDCA 
(PIVA) 

Definirea planului de acțiuni, 
implementarea lui, monitorizarea și 
ajustarea acestuia se face permanent. 
Instituția este într-un ciclu de îmbunătățire 
continuă pe această temă. 
 

91 - 100 
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Sub-criteriul 3.2: Identificarea, dezvoltarea şi utilizarea competenţelor angajaţilor 
corelând obiectivele individuale cu cele organizaţionale 
 
O componentă importantă a sub-criteriului 3.2 este evaluarea modului în care instituția 
identifică, dezvoltă și menține competențele angajaților. Atunci când instituția creează 
un cadru adecvat care permite angajaților să-și dezvolte în mod continuu propriile 
competențe, să-și asume responsabilități mai mari și să-și asume mai multă inițiativă, 
angajații contribuie la dezvoltarea locului de muncă. Acest lucru se poate realiza 
atunci când se asigură armonizarea dintre obiectivele proprii de management al 
carierei și obiectivele strategice ale instituției, prin implicarea acestora în stabilirea 
politicilor legate de formarea, motivarea și recompensarea angajaților. În practică, 
această facilitate poate fi concentrată într-o strategie privind competențele 
angajaților, care descrie nevoile de dezvoltare ale competențelor angajaților și 
metodele care trebuie aplicate (de exemplu, învățarea de la colegi, mobilitatea și 
flexibilitatea locului de muncă, instruirea). 
 
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 3.2, pentru 
înțelegerea modului de abordare în procesul de evaluare: 

- Identifică competenţele actuale la nivel individual şi organizaţional în 
termeni de cunoştinţe, aptitudini şi atitudini. 

- Dezvoltă,  stabileşte prin consultare şi comunică o strategie în ceea ce 
priveşte dezvoltarea competenţelor angajaţilor. Aceasta include un plan de 
formare general bazat pe nevoile actuale şi viitoare ale personalului şi ale 
instituţiei (de exemplu: cursuri de formare obligatorii şi opţionale). 

- Elaborează prin consultare planuri personalizate de formare şi de dezvoltare 
profesională cu accent pe abilităţi manageriale, de conducere, de gestionare 
a relaţiilor cu cetăţenii/ clienţi şi cu partenerii. Aceste planuri pot include 
formare pentru aspectele tehnice ale administraţiei electonice – furnizarea 
de către instituţie de servicii online). 

- Îi susţine şi asistă pe noii angajaţi (mentorat, coaching, tutorat).  
- Promovează mobilitatea internă şi externă a angajaţilor.  
- Dezvoltă şi promovează metode de formare moderne (Ex: multimedia, 

training la locul de muncă, e-learning). 
- Planifică activităţi de formare şi dezvoltă tehnici de comunicare în domeniul 

managementului riscului şi al managementului conflictului de interese.  
- Evaluează impactul programelor de formare şi dezvoltare profesională în 

raport cu costul acestor activităţi prin monitorizare şi realizarea de analize 
cost/beneficiu. 
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VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 

Pas 1.3.2 
 
PUNCTE TARI privind Identificarea dezvoltarea și utilizarea competențelor 
peronalului, în concordanță cu obiectivele individuale și cele organizaționale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas 2.3.2 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Identificarea dezvoltarea și utilizarea 
competențelor peronalului, în concordanță cu obiectivele individuale și cele 
organizaționale 
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Pas 3.3.2 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Identificarea dezvoltarea și utilizarea 
competențelor peronalului, în concordanță cu obiectivele individuale și cele 
organizaționale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 4.3.2 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 3.2 (pentru Identificarea dezvoltarea și 
utilizarea competențelor peronalului, în concordanță cu obiectivele individuale și 
cele organizaționale) 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 1 orientativ) 
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FAZĂ TABELUL DE NOTARE 
(factori determinanţi) 

PUNCTAJ 
(conform Ghid 

CAF) 
 Nu realizăm activități în acest domeniu, nu 

avem informații, sau informațiile deținute 
sunt insuficiente 

0 - 10 

Plan 
(planificare) 

Există un plan de acțiuni definit în acest 
scop 

11 - 30 

Do 
(implementare) 

Există un plan de acțiuni și este pus în 
aplicare 

31 - 50 

Check 
(verificare) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat dacă se urmează pașii 
corecți  

51 - 70 

Act 
(acțiune) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat și pe baza 
verificării/revizuirii se fac modificarile 
necesare 

71 – 90 

PDCA 
(PIVA) 

Definirea planului de acțiuni, 
implementarea lui, monitorizarea și 
ajustarea acestuia se face permanent. 
Instituția este într-un ciclu de îmbunătățire 
continuă pe această temă. 
 

91 - 100 

 

 

Sub-criteriul 3.3: Implicarea angajaţilor prin dezvoltarea dialogului şi prin 
responsabilizare 
 
Implicarea oamenilor creează un mediu în care angajații au un impact asupra 
deciziilor și acțiunilor care le afectează locul de muncă. Aceasta implică crearea unei 
culturi care vin în sprijinul misiunii, viziunii și valorile organizației în practică, de 
exemplu prin recunoașterea și recompensarea creativității, a ideilor bune și a 
eforturilor deosebite. Sub-criteriul 3.3 se concentrează pe capacitatea managerilor și 
angajaților de a coopera activ în dezvoltarea organizației, prin încurajarea dialogului, 
creativității, inovației și a sugestiilor pentru îmbunătățirea performanței.  
Personalul ar trebui să fie sprijinit pentru a-și atinge întregul potențial. 
Implementarea adecvată a politicilor de resurse umane presupune că tuturor liderilor 
și managerilor din întreaga instituție le pasă de problemele oamenilor și de 
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bunăstarea acestora și că promovează în mod activ o cultură a comunicării deschise și 
a transparenței. Angajamentul personalului poate fi obținut printr-un cadru 
instituțional, cum ar fi organizarea de comitete consultative, sau prin dialogul zilnic 
(de exemplu, despre idei de îmbunătățire). Este de asemenea, o bună practică să se 
pună în aplicare chestionare privind gradul de satisfacție al personalului și evaluări ale 
conducerii  pentru a obține o imagine clară asupra mediului de lucru și utilizării 
rezultatelor în vederea îmbunătățirii performaței instituționale. 
 
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 3.3, pentru 
înțelegerea modului de abordare în procesul de evaluare: 

- Promovează un climat de deschidere, comunicare şi dialog şi încurajează 
munca în echipă. 

- Solicită implicarea proactivă a angajaţilor prin idei şi sugestii şi dezvoltă 
practici şi metode care favorizează implicarea acestora (de exemplu: printr-
un sistem de primire a sugestiilor, grupuri de lucru, brainstorming). 

- Îi implică pe angajaţi şi pe reprezentanţii acestora în dezvoltarea planurilor, 
strategiilor şi obiectivelor instituţiei, în configurarea proceselor, cât şi în 
identificarea şi implementarea acţiunilor de îmbunătăţire. 

- Caută obţinerea consensului între manageri şi angajaţi cu privire la 
obiective şi la modul de măsurare a gradului în care obiectivele au fost 
atinse. 

- Realizează, la intervale regulate, anchete, chestionare pentru personal şi 
publică rezultatele/sinteza/interpretarea acestora. 

- Se asigură că angajaţii au posiblitatea să ofere feedback superiorilor lor (şefi 
serviciu, directori, etc). 

- Consultă reprezentanţii personalului (de ex. sindicatele). 
 

 
VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 

 
Pas 1.3.3 
 
PUNCTE TARI privind Implicarea angajaților prin dezvoltarea dialogului deschis și a 
delegărilor de competențe, pentru susținerea bunăstării acestora 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
www.poca.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas 2.3.3 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Implicarea angajaților prin dezvoltarea dialogului 
deschis și a delegărilor de competențe, pentru susținerea bunăstării acestora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 3.3.3 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Implicarea angajaților prin dezvoltarea 
dialogului deschis și a delegărilor de competențe, pentru susținerea bunăstării 
acestora 
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Pas 4.3.3 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 3.3 (pentru Implicarea angajaților prin 
dezvoltarea dialogului deschis și a delegărilor de competențe, pentru susținerea 
bunăstării acestora) 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 1 orientativ) 

 
 
 

FAZĂ TABELUL DE NOTARE 
(factori determinanţi) 

PUNCTAJ 
(conform Ghid 

CAF) 
 Nu realizăm activități în acest domeniu, nu 

avem informații, sau informațiile deținute 
sunt insuficiente 

0 - 10 

Plan 
(planificare) 

Există un plan de acțiuni definit în acest 
scop 

11 - 30 

Do 
(implementare) 

Există un plan de acțiuni și este pus în 
aplicare 

31 - 50 

Check 
(verificare) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat dacă se urmează pașii 
corecți  

51 - 70 
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Act 
(acțiune) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat și pe baza 
verificării/revizuirii se fac modificarile 
necesare 

71 – 90 

PDCA 
(PIVA) 

Definirea planului de acțiuni, 
implementarea lui, monitorizarea și 
ajustarea acestuia se face permanent. 
Instituția este într-un ciclu de îmbunătățire 
continuă pe această temă. 
 

91 - 100 
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Criteriul 4:  PARTENERIATE ȘI RESURSE 
 

Instituțiile publice au nevoie de resurse de diferite tipuri pentru a-și atinge 
obiectivele strategice și operaționale, în conformitate cu misiunea și viziunea lor, 
pe lângă personalul angajat al instituției. Aceste resurse pot fi de natură materială 
și/sau imaterială, dar toate trebuie să fie gestionate cu atenție. 
 
Partenerii stimulează orientarea spre exterior a instituției și oferă expertiza 
necesară. În acest fel, parteneriate-cheie (de exemplu furnizorii privați de servicii 
sau alte organizații publice, dar și cetățeni / beneficiri), reprezintă resurse 
importante pentru buna funcționare a instituției și trebuie să fie construite cu 
atenție. Acestea sprijină implementarea strategiei și planificării și funcționarea 
eficientă a proceselor sale. Instituțiile publice sunt din ce în ce mai des văzute ca 
parte a unei rețele de organizații care lucrează împreună pentru un scop comun în 
beneficiul cetățenilor (de exemplu, în domeniul securității sau al sănătății). 
Calitatea fiecăruia dintre aceste parteneriate are un impact direct asupra efectelor 
acestei rețele. 
 

Luați în considerare ceea ce face instituția pentru ... 
 

 
 
Sub-criteriul 4.1: Dezvoltarea şi implementarea de parteneriate cheie 
 
 
În societatea actuală, care este în continuă creștere a complexității schimbării, 
instituțiile publice sunt obligate să gestioneze relațiile cu alte organizații pentru a-și 
realiza obiectivele strategice. Acestea pot fi parteneri privați, neguvernamentali și/sau 
publici. Instituțiile trebuie să definească astfel cine sunt partenerii lor relevanți. Aceste 
parteneriate pot fi de natură diferită: furnizori de servicii și produse, servicii 
externalizate, parteneriate încheiate pentru obiective comune etc.  
Pentru succesul politicilor publice într-un anumit domeniu sau sector, colaborarea 
dintre administrațiile publice de același nivel instituțional, dar și între instituțiile de 
diferite niveluri instituționale ar putea fi crucială. Instituțiile ar trebui să stabilească 
căror rețele aparțin și rolul lor pentru a asigura succesul întregii rețele. 
 
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 4.1, pentru 
înțelegerea modului de abordare în procesul de evaluare: 

- Identifică potenţiali parteneri strategici şi natura relaţiei cu aceştia (de 
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exemplu: cumpărător - furnizor, coproducţie, furnizori de servicii de 
Internet). 

- Stabileşte acorduri de parteneriat adecvate luând în considerare natura 
relaţiei (de exemplu: cumpărător-furnizor, colaborator/cofurnizor/co-
producător pentru produse/servicii, cooperare, furnizare de servicii de 
Internet). 

- Defineşte responsabilităţile fiecărui partener în gestionarea parteneri-atului 
incluzând acţiunile de control. 

- Monitorizează şi evaluează, în mod regulat, procesele, rezultatele şi natura 
parteneriatelor. 

- Stimulează şi organizează parteneriate pentru rezolvarea unor probleme 
specifice, dezvoltă şi implementează proiecte în parteneriat cu alte 
organizaţii din sectorul public. 

- Creează condiţii pentru schimbul de angajaţi între parteneri. 
- Stimulează activităţile din sfera de responsabilitate socială. 
 

 
VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 

 
Pas 1.4.1 
 
PUNCTE TARI privind Dezvoltarea și gestionarea parteneriatelor cu organizații 
relevante 
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Pas 2.4.1 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Dezvoltarea și gestionarea parteneriatelor cu 
organizații relevante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 3.4.1 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Dezvoltarea și gestionarea parteneriatelor cu 
organizații relevante 
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Pas 4.4.1 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 4.1 (pentru Dezvoltarea și gestionarea 
parteneriatelor cu organizații relevante 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 1 orientativ) 

 
 
 

FAZĂ TABELUL DE NOTARE 
(factori determinanţi) 

PUNCTAJ 
(conform Ghid 

CAF) 
 Nu realizăm activități în acest domeniu, nu 

avem informații, sau informațiile deținute 
sunt insuficiente 

0 - 10 

Plan 
(planificare) 

Există un plan de acțiuni definit în acest 
scop 

11 - 30 

Do 
(implementare) 

Există un plan de acțiuni și este pus în 
aplicare 

31 - 50 

Check 
(verificare) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat dacă se urmează pașii 
corecți  

51 - 70 

Act 
(acțiune) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat și pe baza 
verificării/revizuirii se fac modificarile 
necesare 

71 – 90 

PDCA 
(PIVA) 

Definirea planului de acțiuni, 
implementarea lui, monitorizarea și 
ajustarea acestuia se face permanent. 
Instituția este într-un ciclu de îmbunătățire 
continuă pe această temă. 
 

91 - 100 
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Sub-criteriul 4.2: Dezvoltarea şi implementarea de parteneriate cu cetăţenii/ 
clienţii 
În sectorul public cetățenii / beneficiarii joacă un rol din ce în ce mai activ în calitate 
de parteneri cheie. Termenul "cetățeni / beneficiari" se referă la rolul diferit al 
cetățenilor între părțile interesate și utilizatorii serviciilor. Implicarea cetățenilor / 
beneficiarilor este considerată din ce în ce mai mult o pârghie necesară pentru 
îmbunătățirea eficienței și eficacității instituțiilor publice. Feedback-ul acestora prin 
intermediul plângerilor, ideilor și sugestiilor este considerat o contribuție importantă 
la îmbunătățirea serviciilor și a produselor.  
Rolul cetățenilor / clienților în general poate fi abordat din patru direcții: co-
proiectanți, factori de co-decizie, co-producători și co-evaluatori. În calitate de co-
proiectanți, aceştia au un impact asupra a ceea ce și cum doresc instituțiile publice să 
ofere ca răspuns la o nevoie specifică. Ca factori de co-decizie în procesul de luare a 
deciziilor, cetățenii vor dobândi o mai mare implicare în proprietatea asupra deciziilor 
care le afectează. În calitate de co-producători, cetățenii înșiși vor fi implicați în 
ciclul de producție și / sau livrare a serviciilor și calitatea acestora. Și nu în ultimul 
rând, în calitate de co-evaluatori, cetățenii se vor exprima asupra calității politicilor 
publice și a serviciilor pe care le-au primit.  
În cadrul acestui sub-criteriu, CAF se concentrează pe implicarea cetățenilor în 
chestiunile publice și în dezvoltarea politicilor publice, precum și pe deschiderea față 
de nevoile și așteptările acestora. Instituțiile publice ar trebui să sprijine cetățenii / 
beneficiarii în asumarea acestor roluri dacă doresc ca politicile publice locale să fie 
implementate în mod eficient. 
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 4.2, pentru 
înțelegerea modului de abordare în procesul de evaluare: 

- Încurajează implicarea cetăţenilor/ clienţi în subiecte/probleme de interes 
public şi în procesul de luare a deciziei (exemplu: sondaje de opinie, grupuri 
de consultare, chestionare, poluri de opinie, „cercuri ale calităţii”). 

- Manifestă o atitudine de deschidere la ideile, sugestiile şi plângerile 
cetăţenilor/clienţi şi dezvoltă şi utilizează mecanisme adecvate pentru a 
colecta aceste informaţii (exemplu: prin intermediul unor sondaje de 
opinie, grupuri de consultare, chestionare, cutii pentru reclamaţii, poluri de 
opinie, etc.). 

- Aplică o politică proactivă de informare (exemplu: în legătură cu 
competenţele şi procesele altor autorităţi publice, etc.). 

- Asigură transparenţa instituţiei, cât şi a deciziilor luate de aceasta şi a 
dezvoltării ei (exemplu: publică rapoarte anuale, ţine conferinţe de presă şi 
postează informări pe pagina de web). 

- Încurajează în mod activ cetăţenii/ clienţi să se organizeze, să-şi exprime 
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nevoile şi cerinţele şi sprijină grupurile cetăţenilor. 

 
VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 

 
Pas 1.4.2 
 
PUNCTE TARI ale Dezvoltarea și punerea în aplicare a parteneriatelor cu cetățenii 
/beneficiarii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 2.4.2 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Dezvoltarea și punerea în aplicare a 
parteneriatelor cu cetățenii /beneficiarii 
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Pas 3.4.2 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Dezvoltarea și punerea în aplicare a 
parteneriatelor cu cetățenii /beneficiarii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 4.4.2 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 4.2 (pentru Dezvoltarea și punerea în 
aplicare a parteneriatelor cu cetățenii /beneficiarii) 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 1 orientativ, 
ANEXA 1) 
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FAZĂ TABELUL DE NOTARE 
(factori determinanţi) 

PUNCTAJ 
(conform Ghid 

CAF) 
 Nu realizăm activități în acest domeniu, nu 

avem informații, sau informațiile deținute 
sunt insuficiente 

0 - 10 

Plan 
(planificare) 

Există un plan de acțiuni definit în acest 
scop 

11 - 30 

Do 
(implementare) 

Există un plan de acțiuni și este pus în 
aplicare 

31 - 50 

Check 
(verificare) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat dacă se urmează pașii 
corecți  

51 - 70 

Act 
(acțiune) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat și pe baza 
verificării/revizuirii se fac modificarile 
necesare 

71 – 90 

PDCA 
(PIVA) 

Definirea planului de acțiuni, 
implementarea lui, monitorizarea și 
ajustarea acestuia se face permanent. 
Instituția este într-un ciclu de îmbunătățire 
continuă pe această temă. 
 

91 - 100 

 

 

Sub-criteriul 4.3: Gestionarea resurselor financiare 
 
 
Capacitatea instituțiilor publice de a genera resurse financiare suplimentare poate fi 
limitată, ca de exemplu libertatea de alocare sau realocare a fondurilor către serviciile 
pe care dorește să le furnizeze. Deși instituțiile publice au adesea constrângeri în 
alocarea resurselor, pregătirea cu atenție a bugetului, de preferință împreună cu 
autoritățile financiare, este primul pas important în gestionarea financiară, durabilă și 
responsabilă. Sunt necesare sisteme de contabilitate detaliate și de control intern 
pentru monitorizarea permanentă a cheltuielilor. Este baza pentru o contabilitate 
corectă a costurilor, care demonstrează capacitatea organizației de a furniza "servicii 
mai multe și îmbunătățite cu mai puține costuri" dacă este necesar și de a crea 
oportunitatea de a introduce mai repede servicii sau produse mai inovatoare. 
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EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 4.3, pentru 
înțelegerea modului de abordare în procesul de evaluare: 

- Corelează managementul financiar cu obiectivele strategice. 
- Asigură transparenţa financiară şi bugetară. 
- Asigură un management eficient al resurselor financiare. 
- Introduce sisteme inovatoare în ceea ce priveşte bugetarea şi planificarea 

costurilor (de exemplu: bugetare multianuală, bugetare pe programe). 
- Monitorizează permanent costurile de producţie şi furnizare şi cele implicate 

de respectarea standardelor de calitate ale produselor şi serviciilor, luând în 
considerare participarea departamentelor organizaţiei. 

- Deleagă şi descentralizează responsabilităţile financiare şi asigură un control 
financiar centralizat. 

- Decide acţiuni de invesţii şi de control financiar pe baza analizei de cost-
beneficiu. 

- Dezvoltă şi implementează sisteme moderne de control financiar (de 
exemplu: prin audit financiar intern, etc.) şi promovează transparenţa 
controlului financiar pentru întregul personal. 

- Creează sisteme paralele de contabilitate financiară şi analitică, incluzând 
bilanţuri (conturi de capital). 

- Asigură alocarea pentru costurile interne (de exemplu: preţuri de transfer-
compartimentele plătesc serviciile interne primite). 

- Integrează în documente bugetare şi informaţii referitoare la alte tipuri de 
performanţă decât performanţa bugetară.  

- Introduce analiza comparativă (de exemplu: Benchmarking) între diferiţi 
actori şi organizaţii. 

 
VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 

 
Pas 1.4.3 
 
PUNCTE TARI privind  Gestionarea finanțelor 
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Pas 2.4.3 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Gestionarea finanțelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 3.4.3 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Gestionarea finanțelor 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
www.poca.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 4.4.3 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 4.3 (pentru Gestionarea finanțelor) 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 1 orientativ, 
ANEXA 1) 

 
 
 

FAZĂ TABELUL DE NOTARE 
(factori determinanţi) 

PUNCTAJ 
(conform Ghid 

CAF) 
 Nu realizăm activități în acest domeniu, nu 

avem informații, sau informațiile deținute 
sunt insuficiente 

0 - 10 

Plan 
(planificare) 

Există un plan de acțiuni definit în acest 
scop 

11 - 30 

Do 
(implementare) 

Există un plan de acțiuni și este pus în 
aplicare 

31 - 50 

Check 
(verificare) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat dacă se urmează pașii 
corecți  

51 - 70 

Act 
(acțiune) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat și pe baza 
verificării/revizuirii se fac modificarile 
necesare 

71 – 90 
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PDCA 
(PIVA) 

Definirea planului de acțiuni, 
implementarea lui, monitorizarea și 
ajustarea acestuia se face permanent. 
Instituția este într-un ciclu de îmbunătățire 
continuă pe această temă. 
 

91 - 100 

 

 

Sub-criteriul 4.4: Gestionarea informațiilor și cunoștințelor 
 
 
Este important să se identifice cerințele de informare și cunoștințe ale instituției 
pentru atingerea obiectivelor strategice și pregătirea pentru viitor. Aceste cunoștințe 
și informații necesare trebuie să intre în instituție într-un mod sistematic, să fie 
împărtășite cu tot personalul care are nevoie de ele și să rămână în instituție atunci 
când unii angajați pleacă. Angajații ar trebui să aibă acces rapid la informațiile și 
cunoștințele corespunzătoare de care au nevoie pentru a-și realiza sarcinile în mod 
eficient. Instituția trebuie, de asemenea, să se asigure că împătășește informații și 
cunoștințe esențiale cu partenerii cheie și alte părți interesate, în funcție de nevoile 
lor. 
 
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 4.4, pentru 
înțelegerea modului de abordare în procesul de evaluare: 

- Dezvoltă sisteme pentru gestionarea, păstrarea şi evaluarea informaţiilor şi 
a cunoştinţelor în cadrul organizaţiei în concordanţă cu obiectivele 
strategice şi operaţionale. 

- Se asigură că informaţia externă relevantă este obţinută, procesată şi 
utilizată în mod efectiv. 

- Monitorizează informaţiile şi cunoştinţele existente în cadrul organizaţiei  
asigurând pertinenţa, exactitatea, fiabiliatea şi securitatea acestora. 
Corelează informaţiile şi cunoştinţele cu planificarea strategică şi nevoile 
prezente şi viitoare ale stakeholderilor. 

- Dezvoltă canale/reţele de comunicare internă pentru a asigura accesul 
tuturor angajaţilor la informaţiile şi cunoştinţele relevante pentru 
îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor.  

- Asigură accesul stakeholderilor la informaţii relevante şi schimbul de 
informaţii pertinente cu aceştia. Prezintă informaţiile şi datele într-o formă 
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accesibilă şi atractivă („user-friendly”). 
- Se asigură, pe cât posibil, că informaţiile şi cunoştinţele cheie de care 

dispun angajaţii sunt păstrate şi folosite de către instituţie şi după ce aceştia 
părăsesc instituţia.  

 
VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 

 
Pas 1.4.4 
 
PUNCTE TARI privind  Gestionarea informațiilor și cunoștințelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 2.4.4 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Gestionarea informațiilor și cunoștințelor  
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Pas 3.4.4 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Gestionarea informațiilor și cunoștințelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 4.4.4 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 4.4 (pentru Gestionarea informațiilor și 
cunoștințelor) 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 1 orientativ) 
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FAZĂ TABELUL DE NOTARE 
(factori determinanţi) 

PUNCTAJ 
(conform Ghid 

CAF) 
 Nu realizăm activități în acest domeniu, nu 

avem informații, sau informațiile deținute 
sunt insuficiente 

0 - 10 

Plan 
(planificare) 

Există un plan de acțiuni definit în acest 
scop 

11 - 30 

Do 
(implementare) 

Există un plan de acțiuni și este pus în 
aplicare 

31 - 50 

Check 
(verificare) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat dacă se urmează pașii 
corecți  

51 - 70 

Act 
(acțiune) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat și pe baza 
verificării/revizuirii se fac modificarile 
necesare 

71 – 90 

PDCA 
(PIVA) 

Definirea planului de acțiuni, 
implementarea lui, monitorizarea și 
ajustarea acestuia se face permanent. 
Instituția este într-un ciclu de îmbunătățire 
continuă pe această temă. 
 

91 - 100 

 

Sub-criteriul 4.5: Gestionarea resurselor tehnologice 
 
Tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC) și alte politici tehnologice ale 
instituției trebuie gestionate astfel încât să sprijine obiectivele strategice și 
operaționale ale instituției într-un mod durabil. Atunci când sunt gestionate în mod 
strategic, ele pot fi pârghii importante pentru îmbunătățirea performanțelor 
instituțiilor din sectorul public și dezvoltarea e-guvernării. Procesele cheie pot fi mult 
îmbunătățite prin introducerea tehnologiilor adecvate într-o manieră potrivită. Prin 
furnizarea de servicii electronice (e-servicii) acestea pot deveni mai accesibile pentru 
beneficiari și pot reduce considerabil povara lor administrativă. În cadrul 
administrației publice, soluțiile inteligente din domeniul TIC pot permite o utilizare 
mai eficientă a resurselor. 
 
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 4.5, pentru 
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înțelegerea modului de abordare în procesul de evaluare: 
- Implementează o politică integrată de gestiune a resurselor tehnologice în 

concordanţă cu obiectivele strategice şi operaţionale ale instituţiei. 
- Utilizează în mod eficient tehnologia adecvată în: 

- realizarea sarcinilor. 
- gestionarea cunoştinţelor. 
- activităţile de învăţare şi îmbunătăţire. 
- interacţiunea cu stakeholderii şi partenerii. 
- dezvoltarea şi menţinerea reţelelor interne şi externe. 

 
 

VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 
 
Pas 1.4.5 
 
PUNCTE TARI privind Gestionarea tehnologiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 2.4.5 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Gestionarea tehnologiei 
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Pas 3.4.5 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Gestionarea tehnologiei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 4.4.5 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 4.5 (pentru Gestionarea tehnologiei) 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 1 orientativ) 
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FAZĂ TABELUL DE NOTARE 
(factori determinanţi) 

PUNCTAJ 
(conform Ghid 

CAF) 
 Nu realizăm activități în acest domeniu, nu 

avem informații, sau informațiile deținute 
sunt insuficiente 

0 - 10 

Plan 
(planificare) 

Există un plan de acțiuni definit în acest 
scop 

11 - 30 

Do 
(implementare) 

Există un plan de acțiuni și este pus în 
aplicare 

31 - 50 

Check 
(verificare) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat dacă se urmează pașii 
corecți  

51 - 70 

Act 
(acțiune) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat și pe baza 
verificării/revizuirii se fac modificarile 
necesare 

71 – 90 

PDCA 
(PIVA) 

Definirea planului de acțiuni, 
implementarea lui, monitorizarea și 
ajustarea acestuia se face permanent. 
Instituția este într-un ciclu de îmbunătățire 
continuă pe această temă. 
 

91 - 100 

 

 

Sub-criteriul 4.6: Gestionarea imobilelor, spaţiilor, echipamentelor şi a materialelor 
 
Instituțiile publice trebuie să evalueze la intervale regulate starea infrastructurii pe 
care o au la dispoziție. Infrastructura disponibilă trebuie gestionată într-un mod 
eficient și durabil, astfel încât să răspundă nevoilor cetățenilor/beneficiarilor și să 
sprijine condițiile de lucru ale personalului. Sustenabilitatea materialelor utilizate în 
instituție și impactul asupra mediului sunt de asemenea, factori esențiali de succes 
pentru acest subcriteriu, precum și pentru responsabilitatea socială a instituției. 
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EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 4.6, pentru 
înțelegerea modului de abordare în procesul de evaluare: 

- Creează un echilibru în ceea ce priveşte eficacitatea şi eficienţa clădirilor şi a 
sediilor instituţiei şi nevoile şi aşteptările utilizatorilor (de exemplu: 
existenţa unui singur sediu, situat central, sau a mai multor sedii teritoriale: 
agenţii, sucursale) 

- Asigură o gestionare corectă, fără riscuri pentru siguranţa muncii, eficientă şi 
ergonomică a birourilor (de exemplu: birouri tip spaţiu deschis, birouri 
individuale, birouri utilate) şi a echipamentelor tehnice (de exemplu: număr 
de computere individuale şi de copiatoare pe serviciu) luând în considerare 
obiectivele strategice şi operaţionale, accesibilitatea prin transportul în 
comun, nevoile angajaţilor, cultura locală şi constrângerile fizice.  

- Asigură o întreţinere planificată, eficace, eficientă şi durabilă a clădirilor, 
birourilor şi a echipamentelor. 

- Asigură o utilizare eficace, eficientă şi durabilă a mijloacelor de transport şi a 
resurselor energetice. 

- Asigură accesul fizic adecvat în clădiri în concordanţă cu nevoile şi aşteptările 
angajaţilor şi ale cetăţenilor/clienţi (de exemplu: spaţiu de parcare pentru 
persoanele cu dezabilităţi). 

- Dezvoltă o politică integrată de gestiune a echipamentelor care prevede 
modul în care acestea vor fi reciclate sau eliminate (de exemplu: prin 
gestiune directă sau prin contractare de servicii).  

 
 

VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 
 
Pas 1.4.6 
 
PUNCTE TARI privind  Gestionarea facilităților 
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Pas 2.4.6 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Gestionarea facilităților  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 3.4.6 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Gestionarea facilităților 
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Pas 4.4.6 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 4.6 (pentru Gestionarea facilităților) 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 1 orientativ) 

 
 
 

FAZĂ TABELUL DE NOTARE 
(factori determinanţi) 

PUNCTAJ 
(conform Ghid 

CAF) 
 Nu realizăm activități în acest domeniu, nu 

avem informații, sau informațiile deținute 
sunt insuficiente 

0 - 10 

Plan 
(planificare) 

Există un plan de acțiuni definit în acest 
scop 

11 - 30 

Do 
(implementare) 

Există un plan de acțiuni și este pus în 
aplicare 

31 - 50 

Check 
(verificare) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat dacă se urmează pașii 
corecți  

51 - 70 

Act 
(acțiune) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat și pe baza 
verificării/revizuirii se fac modificarile 
necesare 

71 – 90 

PDCA 
(PIVA) 

Definirea planului de acțiuni, 
implementarea lui, monitorizarea și 
ajustarea acestuia se face permanent. 

91 - 100 
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Instituția este într-un ciclu de îmbunătățire 
continuă pe această temă. 
 

 

 

Criteriul 5:  PROCESE 
 

Fiecare instituție funcționează pe bază de procese, fiecare proces fiind un set 
organizat de activități inter-conexe care transformă într-un mod eficient resursele 
(intrări) în rezultate, materializate în servicii sau produse. 
 
Se pot distinge trei tipuri de procese care fac ca o instituție să funcționeze eficient, 
funcție și de calitatea interactivității: 
- procese de bază, în concordanță cu misiunea și strategia instituției, esențiale 
pentru livrarea de produse sau servicii; 
- procesele de management, care conduc instituția; și 
- procesele de sprijin, care furnizează resurselor necesare. 
CAF evaluează doar procesele-cheie dintre aceste trei tipuri de procese, și anume cele 
care contribuie efectiv la realizarea misiunii și strategiei instituției. 
Criteriul 5 se referă în special la procesele de bază ale instituției, în timp ce criteriile 
1 și 2 se ocupă de procesele de management, criteriile 3 și 4 la procesele de sprijin. 
Pentru unitățile orizontale, cum ar fi unitatea strategică, departamentele de resurse 
umane și financiare, activitățile lor de gestionare sau de sprijin sunt, desigur, parte a 
proceselor lor de bază. 
O instituție eficace și eficientă identifică procesele sale principale necesare pentru a 
furniza serviciile și produsele, ținând cont de așteptările cetățenilor / clienților și ale 
altor părți interesate, în conformitate cu misiunea și strategia sa. Natura acestor 
procese de bază în cadrul organizațiilor de servicii publice poate varia foarte mult, de 
la activități relativ abstracte, cum ar fi sprijinul pentru dezvoltarea politicilor sau 
reglementarea activităților economice, la activitățile foarte concrete de furnizare a 
serviciilor. 
Necesitatea de a genera o plusvaloare crescândă pentru cetățenii / clienții săi și alte 
părți interesate și pentru a spori eficiența sunt două dintre principalele motoare ale 
dezvoltării și inovării proceselor. Implicarea crescândă a cetățeanului / clientului în 
administrația publică, așa cum este descrisă în introducerea subcriteriului 4.2  
stimulează instituțiile să-și îmbunătățească continuu procesele, profitând de 
schimbarea mediului în multe domenii, cum ar fi tehnologia, economia și populația. 

Luați în considerare ceea ce face instituţia pentru.... 
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Sub-criteriul 5.1: Identificarea, conceperea, gestionarea şi îmbunătăţirea periodică 
a proceselor prin implicarea stakeholderilor/ factorilor interesaţi 
 
Acest sub-criteriu analizează modul în care procesele susțin obiectivele strategice și 
operaționale ale organizației și modul în care sunt identificate, proiectate, gestionate 
și inovate. Modul în care managerii și angajații din cadrul instituției, precum și diferiții 
actori externi implicați în procesele de proiectare, management și inovare sunt foarte 
relevanți pentru calitatea proceselor și trebuie să fie analizați cu atenție. 
 
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 5.1, pentru 
înțelegerea modului de abordare în procesul de evaluare: 

- Identifică, descrie şi realizează documentaţia pentru procese.  
- Desemnează responsabilii proceselor (persoanele care controlează toate 

etapele unui proces) şi le defineşte responsabilităţile. 
- Analizează şi evaluează procesele, riscurile şi factorii-cheie de succes, luând 

în considerare obiectivele instituţiei şi schimbările din mediul intern şi 
extern. 

- Se asigură că procesele sprijină obiectivele strategice, că sunt  planificate şi 
gestionate pentru atingerea ţintelor stabilite. 

- Alocă resurse proceselor în funcţie de importanţa contribuţiei acestora la 
obiectivele strategice ale instituţiei.  

- Simplifică procesele în mod regulat, propunând modificări ale reglementărilor 
legale, dacă acest lucru este necesar. 

- Se informează, conservă şi îşi însuşeşte cerinţele legale şi reglemen-tările 
referitoare la procesele din cadrul instituţiei, le analizează şi face propuneri 
pentru simplificarea acestora. 

- Stabileşte obiective de performanţă orientate către cetăţenii/clienţi şi 
implementează indicatori de performanţă pentru a monitoriza performanţa 
proceselor (de ex. carte ale cetăţenilor, contracte de performanţă/acorduri 
privind nivelul de performanţă al serviciilor prestate) 

- Monitorizează şi evaluează impactul TIC şi al serviciilor oferite via Internet/e-
guvernare asupra proceselor instituţiei (de exemplu: în termeni de 
eficacitate, eficienţă, calitate). 

- Realizează acţiuni de inovare a proceselor ca urmare a derulării unor acţiuni 
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naţionale şi internaţionale de bench lerning, acordând o atenţie sporită 
resurselor necesare inovării şi obstacolelor ce trebuie depăşite.  

 
VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 

 
Pas 1.5.1 
 
PUNCTE TARI privind Identificarea, proiectarea, gestionarea și inovarea proceselor 
în mod continuu, implicând părțile interesate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 2.5.1 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Identificarea, proiectarea, gestionarea și 
inovarea proceselor în mod continuu, implicând părțile interesate 
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Pas 3.5.1 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Identificarea, proiectarea, gestionarea și 
inovarea proceselor în mod continuu, implicând părțile interesate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 4.5.1 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 5.1 (pentu Identificarea, proiectarea, 
gestionarea și inovarea proceselor în mod continuu, implicând părțile interesate) 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 1 orientativ, 
ANEXA 1) 
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FAZĂ TABELUL DE NOTARE 
(factori determinanţi) 

PUNCTAJ 
(conform Ghid 

CAF) 
 Nu realizăm activități în acest domeniu, nu 

avem informații, sau informațiile deținute 
sunt insuficiente 

0 - 10 

Plan 
(planificare) 

Există un plan de acțiuni definit în acest 
scop 

11 - 30 

Do 
(implementare) 

Există un plan de acțiuni și este pus în 
aplicare 

31 - 50 

Check 
(verificare) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat dacă se urmează pașii 
corecți  

51 - 70 

Act 
(acțiune) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat și pe baza 
verificării/revizuirii se fac modificarile 
necesare 

71 – 90 

PDCA 
(PIVA) 

Definirea planului de acțiuni, 
implementarea lui, monitorizarea și 
ajustarea acestuia se face permanent. 
Instituția este într-un ciclu de îmbunătățire 
continuă pe această temă. 
 

91 - 100 

 

 

Sub-criteriul 5.2: Dezvoltarea și furnizarea de servicii și produse orientate către 
cetățeni / clienți 
 
Sub-criteriul 5.2 evaluează modul în care instituția își dezvoltă și furnizează serviciile / 
produsele pentru a satisface nevoile cetățenilor / clienților prin implicarea acestora. 
Bazându-se pe expertiza și creativitatea cetățenilor și a societății civile, va promova un 
sector public eficace, eficient și inovator, furnizând servicii publice adecvate la un cost 
echitabil.  
Pentru a îmbunătății calitatea serviciilor și a produselor, impicarea cetățenilor / 
clienților se pote realiza pe trei niveluri: 
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- prin implicarea cetățenilor / clienților reprezentativi, a asociațiilor sau a 
grupurilor ad-hoc ale cetățenilor în conceperea și evaluarea serviciilor și 
produselor instituțiilor (codificare, coevaluare); 

- prin împuternicirea cetățenilor / clienților în decizia privind tipul de servicii și 
produse care urmează să fie livrate (codecizie); 

- prin colaborarea cu cetățenii / clienții în implementarea serviciilor și produselor 
sau prin împuternicirea cetățenilor / clienților în realizarea serviciilor și a 
produselor în sine (co-producție). 

Serviciile de co-producție sporesc sustenabilitatea calității deoarece producția devine 
co-proprietară și deoarece modul de producție devine mai vizibil, mai ușor de înțeles și 
prin urmare, mai legitim și satisfăcător. 
 
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 5.2, pentru 
înțelegerea modului de abordare în procesul de evaluare: 

- Identifică rezultatele (servicii și produse) ale proceselor de bază; 
- Implică cetăţenii/clienţi în conceperea şi îmbunătăţirea serviciilor şi a 

produselor (de exemplu: prin sondaje – studii, feedback pe cale electronică, 
grupuri de discuţii, chestionare şi sondaje referitoare la oportunitatea şi 
pertinenţa serviciilor şi a produselor şi dacă acestea sunt adaptate în funcţie 
de sex, persoane cu dizabilităţi,   rasă,   etnie   şi   religie).  

- Implică cetăţenii/clienţi şi celelalte părţi interesate în dezvoltarea de 
standarde de calitate pentru servicii-le şi produsele furnizate acestora, 
standarde care răspund nevoilor lor şi pot fi gestionate la nivelul instituţiei. 

- Implică cetăţenii/clienţi în furnizarea serviciilor şi îi pregăteşte pe aceştia şi 
pe angajaţii instituţiei pentru noul tip de relaţie şi de roluri. 

- Implică cetăţenii/clienţi în conceperea şi dezvoltarea de noi modalităţi de 
prestare a serviciilor interactive, de furnizare a informaţiei şi de realizare a 
unor canale eficiente de comunicare. 

- Asigură o informare adaptată şi corectă pentru a sprijini cetăţenii/clienţi, cât 
şi pentru a-i informa cu privire la schimbările implementate. 

- Asigură accesibilitatea serviciilor şi a informaţiei (de exemplu: printr-un 
program flexibil de lucru cu publicul, prin documentele existente pe suport 
de hârtie, în format electronic, în limba/limbile necesare, prin utilizarea de 
postere, broşuri, panouri de informare audio şi/sau cu alfabet Braille, a unui 
site internet).  

- Implementează un sistem funcţional de răspuns la cererile de informaţii şi de 
gestionare a plângerilor. 
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VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 
 
Pas 1.5.2 
 
PUNCTE TARI privind Dezvoltarea și furnizarea de servicii și produse orientate 
către cetățeni / clienți 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 2.5.2 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Dezvoltarea și furnizarea de servicii și produse 
orientate către cetățeni / clienți 
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Pas 3.5.2 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Dezvoltarea și furnizarea de servicii și produse 
orientate către cetățeni / clienți 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 4.5.2 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 5.2 (pentru Dezvoltarea și furnizarea de 
servicii și produse orientate către cetățeni / clienți) 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 1 orientativ) 
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FAZĂ TABELUL DE NOTARE 
(factori determinanţi) 

PUNCTAJ 
(conform Ghid 

CAF) 
 Nu realizăm activități în acest domeniu, nu 

avem informații, sau informațiile deținute 
sunt insuficiente 

0 - 10 

Plan 
(planificare) 

Există un plan de acțiuni definit în acest 
scop 

11 - 30 

Do 
(implementare) 

Există un plan de acțiuni și este pus în 
aplicare 

31 - 50 

Check 
(verificare) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat dacă se urmează pașii 
corecți  

51 - 70 

Act 
(acțiune) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat și pe baza 
verificării/revizuirii se fac modificarile 
necesare 

71 – 90 

PDCA 
(PIVA) 

Definirea planului de acțiuni, 
implementarea lui, monitorizarea și 
ajustarea acestuia se face permanent. 
Instituția este într-un ciclu de îmbunătățire 
continuă pe această temă. 
 

91 - 100 

 

 

Sub-criteriul 5.3: Coordonarea proceselor din cadrul instituției și cu alte 
organizații relevante 
 
Acest sub-criteriu evaluează cât de bine sunt coordonate procesele din cadrul 
instituției cu procesele altor organizații care funcționează în cadrul aceluiași 
lanț/rețea de servicii. Eficiența instituțiilor publice depinde în mare măsură de modul 
în care acestea colaborează cu celelalte instituții, cu care ele formează un fel de lanț 
de livrare a serviciilor, orientate spre un rezultat comun. Procesele funcționale 
încrucișate sunt comune în administrația publică. Este vital să se integreze cu succes 
gestionarea acestor procese, deoarece eficacitatea și eficiența proceselor depind în 
mare măsură de această integrare. 
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EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 5.3, pentru 
înțelegerea modului de abordare în procesul de evaluare: 

- Identifică reţeaua de furnizare de servicii în cadrul căreia instituţia 
participă şi partenerii săi. 

- Coordonează procesele şi iniţiază parteneriate-cheie cu sectorul privat, 
public şi cu sectorul ONG. 

- Dezvoltă un sistem comun de schimb de date cu partenerii din reţeaua de 
furnizare de servicii. 

- Organizează vizite de lucru ale cetăţenilor/clienţi în diferite instituţii 
pentru ca aceştia să înveţe despre coodonarea proceselor şi să surmonteze 
obstacolele instituţionale. 

- Creează grupuri de lucru la nivelul instituţiilor/furnizorilor de servicii 
pentru a rezolva probleme. 

- Dezvoltă stimulente şi condiţii ca nivelul de conducere şi angajaţii să creeze 
procese interorganizaţionale (servicii şi procese comune între diferite 
departamente). 

- Creează o cultură de lucru care depăşeşte graniţele managementului de 
proces şi gândirea la nivel de compartiment de sine stătător, coordonând 
procesele de la nivelul organizaţiei sau dezvoltând procese 
interorganizaţionale (de exemplu, derularea unei autoevaluări la nivelul 
întregii instituţii, mai degrabă o autoevaluare pe compartimente). 

 
 

VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 
 
Pas 1.5.3 
 
PUNCTE TARI privind Coordonarea proceselor din cadrul instituției și cu alte 
organizații relevante 

 
 
 

Pas 2.5.3 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Coordonarea proceselor din cadrul instituției și 
cu alte organizații relevante  
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Pas 3.5.3 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Coordonarea proceselor din cadrul instituției și 
cu alte organizații relevante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 4.5.3 
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EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 5.3 (pentru Coordonarea proceselor din 
cadrul instituției și cu alte organizații relevante) 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 1 orientativ) 

 
 
 

FAZĂ TABELUL DE NOTARE 
(factori determinanţi) 

PUNCTAJ 
(conform Ghid 

CAF) 
 Nu realizăm activități în acest domeniu, nu 

avem informații, sau informațiile deținute 
sunt insuficiente 

0 - 10 

Plan 
(planificare) 

Există un plan de acțiuni definit în acest 
scop 

11 - 30 

Do 
(implementare) 

Există un plan de acțiuni și este pus în 
aplicare 

31 - 50 

Check 
(verificare) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat dacă se urmează pașii 
corecți  

51 - 70 

Act 
(acțiune) 

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat și pe baza 
verificării/revizuirii se fac modificarile 
necesare 

71 – 90 

PDCA 
(PIVA) 

Definirea planului de acțiuni, 
implementarea lui, monitorizarea și 
ajustarea acestuia se face permanent. 
Instituția este într-un ciclu de îmbunătățire 
continuă pe această temă. 
 

91 - 100 
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IV. EVALUARE CRITERII “REZULTATE”  

 
Criteriul 6:  Rezultate orientate către cetățeni / clienți 

 
Termenul cetățean / client reflectă relația complexă dintre administrație și publicul 
său. Persoana căreia i se adresează serviciile este cetățeanul, membru al unei societăți 
democratice cu drepturi și îndatoriri (de exemplu, contribuabil, actor politic etc.). De 
asemenea, persoana ar trebui să fie considerată client, nu numai în contextul prestării 
serviciilor în care își asumă poziția de beneficiar al serviciilor, ci și într-un context în 
care trebuie să-și îndeplinească atribuțiile (contribuţii sau plata amenzilor) are dreptul 
de a fi tratat cu corectitudine și curtoazie fără a neglija interesele instituției. Deoarece 
cele două aspecte nu pot fi întotdeauna clar separate, această relație complexă va fi 
descrisă ca o relație cetățean / client.  
Cetățenii / clienții sunt destinatarii sau beneficiarii activității, produselor sau 
serviciilor instituțiilor din sectorul public. Cetățenii / clienții trebuie să fie definiți, dar 
nu neapărat să se limiteze doar la interpretarea că sunt utilizatorii principali ai 
serviciilor furnizate. 
 
Criteriul 6 descrie rezultatele pe care instituția le obține în legătură cu nivelul de  
satisfacție al cetățenilor / clienților săi în raport cu instituția și cu produsele sau 
serviciile pe care aceasta  le oferă. CAF face diferenșă între percepție și rezultatele 
performanței. Este important ca toate tipurile de instituții din sectorul public să 
măsoare direct satisfacția cetățenilor / clienților lor (rezultatele percepției). Mai mult, 
rezultatele performanței trebuie măsurate. Aici sunt colectate informații suplimentare 
despre satisfacția cetățenilor și a clienților prin măsurarea indicatorilor interni. 
Preocuparea pentru îmbunătățirea rezultatelor privind indicatorii interni ar trebui să 
conducă la un grad mai mare de satisfacție al clienților / cetățenilor. 
 

Luați în considerare cum a reușit instituția să răspundă nevoilor și așteptărilor 
clienților și cetățenilor prin rezultatele ... 

 
 

Sub-criteriul 6.1: Rezultatele măsurării satis-facţiei cetăţenilor/clienţi 
 
 
Măsurarea directă a gradului de satisfacție sau percepției a cetățenilor și a clienților 
are o importanță esențială. Măsurarea percepției cetățenilor și a clienților înseamnă a 
le solicita direct și de a obține feedback direct și informații despre diferite aspecte ale 
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performanței organizației. În conformitate cu principiul managementului bazat pe 
dovezi, organizația nu face presupuneri privind nivelul de satisfacție; în schimb, 
informațiile directe din partea clientului / cetățeanului oferă ele însele informații 
obiective.  
În cele mai multe cazuri, acest lucru se realizează prin sondaje ale clienților sau ale 
cetățenilor. Se utilizează, de asemenea, instrumente complementare, cum ar fi focus 
grupurile sau liste de utilizatori. Acest sub-criteriu evaluează dacă instituția efectuează 
aceste măsurători și prezintă rezultatele acestor măsurători. 
 
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 6.1, pentru 
înțelegerea modului de abordare în procesul de evaluare - Rezultatele măsurătorilor 
privind gradul de satisfactie: 

- Rezultate privind imaginea de ansamblu a instituţiei (de exemplu: egalitate 
de tratament şi relaţii de amabilitate; flexibilitate şi capacitatea de a 
propune soluţii individualizate). 

- Rezultate privind implicarea şi participarea cetăţenilor/clienţi. 
- Rezultate privind accesibilitatea (de exemplu: programul de lucru, ghişeu 

unic). 
- Rezultate privind produsele şi serviciile (de exemplu: calitatea, fiabilitatea, 

îndeplinirea standardelor de calitate, timpul de procesare/execuţie  calitatea 
îndrumării oferite cetăţenilor /clienţi).  

 

VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 
 
Pas 1.6.1 
 
PUNCTE TARI privind  Rezultatele măsurătorilor privind gradul de satisfacție 
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Pas 2.6.1 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Rezultatele măsurătorilor privind gradul de 
satisfacție 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 3.6.1 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru  Rezultatele măsurătorilor privind gradul de 
satisfacție 
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Pas 4.6.1 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 6.1 (Rezultatele măsurătorilor privind 
gradul de satisfactie) 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 2 orientativ) 

 
 
 

TABELUL DE NOTARE 
(rezultate) 

PUNCTAJ 
(conform 

Ghid CAF) 
Nu există rezultate măsurabile și/sau nu sunt disponibile 

informații 
 

0 - 10 

Rezultatele sunt măsurate și indică un trend negativ și/sau 
rezultatele nu ating țintele/obiectivele relevante 

11 - 30 

Rezultatele indică o tendință  de stagnare și/sau câteva ținte/ 
obiective relevante au fost atinse/îndeplinite  

31 - 50 

Rezultatele indică tendințe de îmbunătățire și/sau majoritatea 
țintelor/ obiectivelor relevante au fost atinse/ sunt îndeplinite 

51 - 70 

Rezultatele indică progrese majore și/sau toate țintele/obiectivele 
relevante au fost atinse/sunt îndeplinite 

71 – 90 

Au fost obținute/atinse rezultate excelente și susținute. Toate 
țintele/ obiectivele relevante sunt atinse/îndeplinite. Au fost 

91 - 100 
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realizate  comparații positive, pentru rezultatele cheie, cu 
instituții relevante  
Pentru fiecare nivel, se poate lua în considerare fie tendința înregistrată în realizarea 

obiectivelor, fie îndeplinirea acestora, sau ambele elemente 

 

Sub-criteriul 6.2: Indicatorii utilizaţi pentru măsurarea rezultatelor privind gradul 
de satisfacţie a cetăţenilor/clienţi 
 
Pe lângă măsurătorile directe ale percepției cetățenilor și a clienților, calitatea 
serviciilor furnizate cetățenilor și clienților poate fi măsurată prin indicatori interni. 
Aici sunt utilizate rezultate măsurabile ale indicatorilor de management intern (de 
exemplu, timpul de procesare, timpul de așteptare, numărul plângerilor). Pe baza 
acestor măsurători se pot învăța lecții despre calitatea serviciului de furnizare a 
serviciilor și bunurilor. CAF oferă o privire de ansamblu a exemplelor de indicatori 
interni care măsoară performanța pentru a răspunde nevoilor și așteptărilor clienților și 
cetățenilor. 
 
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 6.2, pentru 
înțelegerea modului de abordare în procesul de evaluare : 

- Numărul şi timpul de soluţionare -favorabilă sau nefavorabilă- a plânge-rilor 
(de exemplu: rezolvarea cazurilor de conflict de interese). 

- Nivelul de încredere a publicului/ societăţii în organizaţie, în produsele şi 
serviciile sale. 

- Timpul de aşteptare. 
- Timpul   de   furnizare a serviciului. 
- Importanţa programelor de formare urmate de către angajaţi în vederea 

obţinerii unui grad crescut de profesionalism şi a abilităţilor de comunicare 
necesare în relaţia cu cetăţenii/clienţi (de exemplu: profesionalism şi 
comunicare prietenoasă în relaţia cu cetăţenii/clienţi). 

- Indicatori privind respectarea princi-piului diversităţii şi al echităţii. 
 
Indicatori privind implicarea şi participarea: 

- Gradul de implicare al stakeholderilor în conceperea şi furnizarea serviciilor 
şi a produselor şi/sau în conceperea proceselor de luare a deciziei. 

- Sugestii primite şi înregistrate. 
- Implementarea şi extinderea utilizării de noi instrumente şi metode inova-

toare în relaţia cu cetăţenii/clienţi.  
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Indicatori privind produsele şi serviciile: 

- Aderarea la standardele de servicii publicate (de exemplu: Carta cetăţenilor) 
- Numărul de dosare care se întorc cu greşeli şi/sau numărul situaţiilor care 

necesită revizuirea, precum şi al celor care necesită plata unor despăgubiri.  
- Măsurile luate pentru ca informaţia să fie precisă, transparentă şi disponibilă 

pentru beneficiari. 
 

VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 
 
Pas 1.6.2 
 
PUNCTE TARI privind Măsurători ale performanței 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 2.6.2 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Măsurători ale performanței 
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Pas 3.6.2 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Măsurători ale performanței 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 4.6.2 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 6.2 (Măsurători ale performanței). 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 2 orientativ) 
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TABELUL DE NOTARE 
(rezultate) 

PUNCTAJ 
(conform 

Ghid CAF) 
Nu există rezultate măsurabile și/sau nu sunt disponibile 

informații 
 

0 - 10 

Rezultatele sunt măsurate și indică un trend negativ și/sau 
rezultatele nu ating țintele/obiectivele relevante 

11 - 30 

Rezultatele indică o tendință  de stagnare și/sau câteva ținte/ 
obiective relevante au fost atinse/îndeplinite  

31 - 50 

Rezultatele indică tendințe de îmbunătățire și/sau majoritatea 
țintelor/ obiectivelor relevante au fost atinse/ sunt îndeplinite 

51 - 70 

Rezultatele indică progrese majore și/sau toate țintele/obiectivele 
relevante au fost atinse/sunt îndeplinite 

71 – 90 

Au fost obținute/atinse rezultate excelente și susținute. Toate 
țintele/ obiectivele relevante sunt atinse/îndeplinite. Au fost 
realizate  comparații positive, pentru rezultatele cheie, cu 
instituții relevante  

91 - 100 

Pentru fiecare nivel, se poate lua în considerare fie tendința înregistrată în realizarea 
obiectivelor, fie îndeplinirea acestora, sau ambele elemente 

 

Criteriul 7:  REZULTATE PRIVIND ANGAJAŢII INSTITUŢIEI 
 

Rezultatele referitoare la angajați sunt rezultatele pe care instituția le obține cu  
competențele, motivația, satisfacția, percepția și performanța angajaților săi. 
Criteriul face distincție între două tipuri de rezultate: pe de o parte, sunt realizate 
măsurători de percepție în care oamenii sunt rugați direct (de exemplu, prin 
chestionare, sondaje, focus grupuri, evaluări, interviuri, consultarea 
reprezentanților angajaților) și, pe de altă parte, măsurători ale performanței 
utilizate de  instituția însăși pentru a monitoriza și a îmbunătăți satisfacția 
personalului și rezultatele de performanță ale acestuia. 
Luați în considerare cum a reușit instituția să răspundă nevoilor și așteptărilor 

angajaților săi prin rezultatele ... 
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Sub-criteriul 7.1: Rezultatele măsurării satisfacţiei şi motivării angajaţilor 
 
 
Sub-criteriul 7.1 evaluează dacă angajații percep instituția ca un loc de muncă 
atractiv și dacă sunt motivați în activitatea lor de zi cu zi să munceacă la capacitate 
maximă pentru instituție. Este important ca toate instituțiile din sectorul public să 
măsoare sistematic percepția angajaților asupra instituției și a produselor și 
serviciilor pe care le oferă instituția. 
 
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 7.1, pentru 
înțelegerea modului de abordare în procesul de măsurare a percepţiei: 
Rezultate privind satisfacţia de ansamblu în ceea ce priveşte: 

- Imaginea şi performanţa de ansamblu a instituţiei (pentru societate, 
cetăţeni/clienţi şi alţi stakeholderi). 

- Nivelul de sensibilizare al angajaţilor cu privire la potenţialele conflictele 
de interese. 

- Nivelul de implicare a angajaţilor în activitatea instituţiei şi în realizarea 
misiunii acesteia. 

Rezultate privind satisfacţia în ceea ce priveşte conducerea instituţiei şi 
sistemele de management: 

- Capacitatea managementului de vârf şi a celui de mijloc/intermediar (top 
and middle management) să impulsioneze, să comunice şi să gestioneze 
activitatea instituţiei  (de exemplu: să fixeze obiective, să aloce resurse, 
etc.). 

- Recompensarea efortului individual şi de echipă. 
- Abordarea instituţiei în ceea ce priveşte inovarea. 

Rezultate privind satisfacţia în ceea ce priveşte condiţiile de lucru: 
- Atmosfera de lucru şi cultura organizaţională a instituţiei (de exemplu: 

cum gestionează conflictele, neînţelegerile sau probleme personale). 
- Abordarea instituţiei în ceea ce priveşte aspecte sociale (de exemplu: 

flexibilitatea orelor de program, echilibrul între muncă şi timpul liber, 
sănătate). 

- Acordarea de oportunităţi egale şi de tratament corect în instituţie.  
Rezultate privind motivarea şi satisfacţia în ceea ce priveşte cariera şi 
dezvoltarea competenţelor: 

- Capacitatea conducerii/managementului de a promova o strategie a 
resurselor umane şi de a dezvolta, în mod sistematic, competenţele 
angajaţilor şi cunoştinţele lor despre obiectivele instituţiei. 

- Rezultate privind dorinţa angajaţilor de a accepta schimbările. 
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VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 
 
Pas 1.7.1 
 
PUNCTE TARI privind Măsurători ale percepției 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 2.7.1 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Măsurători ale percepției 
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Pas 3.6.1 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Măsurători ale percepției 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 4.7.1 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 7.1 (Măsurători ale percepției) 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 2 orientativ, 
ANEXA 2) 
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TABELUL DE NOTARE 
(rezultate) 

PUNCTAJ 
(conform 

Ghid CAF) 
Nu există rezultate măsurabile și/sau nu sunt disponibile 

informații 
 

0 - 10 

Rezultatele sunt măsurate și indică un trend negativ și/sau 
rezultatele nu ating țintele/obiectivele relevante 

11 - 30 

Rezultatele indică o tendință  de stagnare și/sau câteva ținte/ 
obiective relevante au fost atinse/îndeplinite  

31 - 50 

Rezultatele indică tendințe de îmbunătățire și/sau majoritatea 
țintelor/ obiectivelor relevante au fost atinse/ sunt îndeplinite 

51 - 70 

Rezultatele indică progrese majore și/sau toate țintele/obiectivele 
relevante au fost atinse/sunt îndeplinite 

71 – 90 

Au fost obținute/atinse rezultate excelente și susținute. Toate 
țintele/ obiectivele relevante sunt atinse/îndeplinite. Au fost 
realizate  comparații positive, pentru rezultatele cheie, cu 
instituții relevante  

91 - 100 

Pentru fiecare nivel, se poate lua în considerare fie tendința înregistrată în realizarea 
obiectivelor, fie îndeplinirea acestora, sau ambele elemente 

 

Sub-criteriul 7.2: Indicatorii utilizaţi pentru măsurarea rezultatelor privind gradul 
de satisfacţie al angajaţilor  
 
Măsurătorile de performanță cuprind indicatori de performanță interni care îi permit 
organizației să măsoare rezultatele obținute în ceea ce privește comportamentul 
general al angajaților, performanța acestora, dezvoltarea abilităților, motivația 
acestora și gradul lor de implicare în instituție. Astfel de rezultate includ, de obicei, 
măsurători interne ale comportamentului pe care angajații îl manifestă în practică 
(de exemplu, concedii medicale, numărul plângerilor din partea personalului, 
numărul de propuneri de inovare etc.) 
 
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 7.2, pentru 
înțelegerea modului de abordare – Rezultate referitoare la: 

- Indicatori privind satisfacţia (de exemplu: gradul de absenteism sau 
îmbolnăviri, fluctuaţia şi rotaţia personalului, numărul de plângeri). 

- Indicatori privind performanţa (de exemplu: productivitate, rezultatele 
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evaluărilor). 
- Gradul de utilizare a tehnologiilor de informare şi comunicare de către 

angajaţi.  
- Indicatori privind dezvoltarea competenţelor (de exemplu: gradul de 

participare şi rata de absolvire în programele de formare, eficacitatea 
resurselor/bugetelor alocate formării). 

- Dovezi ale capacităţii de a gestiona relaţia cu cetăţenii/clienţi şi de a 
răspunde nevoilor acestora. 

- Rotaţia personalului în cadrul instituţiei (mobilitatea). 
- Indicatori privind motivarea şi implicarea (de exemplu: procentul de 

răspuns la chestionarele pentru personal, numărul propunerilor de 
îmbunătăţire, participarea în grupuri interne de discuţii). 

- Cuantumul/frecvenţa recompenselor individuale şi colective.  
- Numărul situaţiilor raportate în ceea ce priveşte posibilele conflicte de 

interese. 
 

VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 
 
Pas 1.7.2 
 
PUNCTE TARI privind Măsurători ale performanței 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 2.7.2 
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DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Măsurători ale performanței 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 3.7.2 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Măsurători ale performanței 
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Pas 4.7.2 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 7.2 (Măsurători ale performanței) 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 2 orientativ) 

 
 
 

TABELUL DE NOTARE 
(rezultate) 

PUNCTAJ 
(conform 

Ghid CAF) 
Nu există rezultate măsurabile și/sau nu sunt disponibile 

informații 
 

0 - 10 

Rezultatele sunt măsurate și indică un trend negativ și/sau 
rezultatele nu ating țintele/obiectivele relevante 

11 - 30 

Rezultatele indică o tendință  de stagnare și/sau câteva ținte/ 
obiective relevante au fost atinse/îndeplinite  

31 - 50 

Rezultatele indică tendințe de îmbunătățire și/sau majoritatea 
țintelor/ obiectivelor relevante au fost atinse/ sunt îndeplinite 

51 - 70 

Rezultatele indică progrese majore și/sau toate țintele/obiectivele 
relevante au fost atinse/sunt îndeplinite 

71 – 90 

Au fost obținute/atinse rezultate excelente și susținute. Toate 
țintele/ obiectivele relevante sunt atinse/îndeplinite. Au fost 
realizate  comparații positive, pentru rezultatele cheie, cu 
instituții relevante  

91 - 100 

Pentru fiecare nivel, se poate lua în considerare fie tendința înregistrată în realizarea 
obiectivelor, fie îndeplinirea acestora, sau ambele elemente 
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Criteriul 8:  REZULTATE CU PRIVIRE LA RESPONSABILITATEA SOCIALĂ 
 

 
Principala misiune a unei instituiții publice este întotdeauna dedicată satisfacerii 
unei categorii de nevoi și așteptări ale societății. Dincolo de misiunea sa 
principală, o instituție publică ar trebui să adopte un comportament responsabil 
pentru a contribui la dezvoltarea durabilă și a componentelor sale economice, 
sociale și de mediu, legate de comunitatea locală, națională și internațională. 
Aceasta poate include abordarea și contribuția instituției la calitatea vieții, 
protecția mediului, conservarea resurselor globale, oportunități egale de 
angajare, comportament etic, implicarea în comunitate și contribuția la 
dezvoltarea locală. 
 
Caracteristica principală a responsabilității sociale este reprezentată de voința 
instituției, pe de o parte, de a integra aspectele sociale și de mediu în 
considerațiile sale decizionale (criteriul 2) și, pe de altă parte, de a putea 
răspunde pentru impactul pe care deciziile și acțiunile  sale îl au asupra 
socieetății și a mediului. Responsabilitatea socială ar trebui să facă parte 
integrantă din strategia instituției. Obiectivele strategice ar trebui verificate în 
ceea ce privește responsabilitatea socială pentru a evita consecințele nedorite. 
 
Performanța unei instituții față de comunitatea în care operează (local, național 
sau internațional) și impactul acesteia asupra mediului au devenit o componentă 
esențială a măsurării performanței sale globale. O instituție care își exercită 
responsabilitatea socială va: 
- Încerca să-și îmbunătățească reputația și imaginea față de cetățeni în 
ansamblu; 
- Îmbunătăți capacitatea de a atrage și de a menține angajaţii și de a 
menține motivația și angajamentul personalului său; 
- Îmbunătăți relațiile sale cu companii, alte organizații publice, mass-media, 
furnizori, cetățeni / clienți și comunitatea în care funcționează. 
 
Măsurile acoperă atât măsurile calitative / cantitative ale percepției (8.1), cât și 
indicatorii cantitativi (8.2). Acestea pot fi legate de: 
- comportamentul etic, democratic și participativ al organizației; 
- durabilitatea mediului; 
- calitatea vieții; 
- impactul economic ca efect al comportamentelor organizaționale. 
 

Luați în considerare ceea ce realizează instituția în ceea ce privește 
responsabilitatea socială a acesteia, prin rezultatele ... 
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Sub-criteriul 8.1: Măsurători ale percepției 
 
Măsurarea percepției se concentrează pe percepția comunității asupra 
performanței instituției la nivel local, național sau internațional. Această 
percepție poate fi obținută prin diferite surse, inclusiv sondaje, rapoarte, ședințe 
publice, ONG-uri,  feedback direct din partea părților interesate și din vecinătate 
etc. Percepția oferă o indicație a eficacității strategiilor sociale și de mediu. 
Aceasta include viziunea privind transparența, impactul asupra calității vieții și a 
calității democrației, viziunea asupra comportamentului etic în sprijinul 
cetățenilor, abordarea și rezultatele privind problemele de mediu etc. 
 
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 8.1, pentru 
înțelegerea modului de abordare referitoare la: 

- Nivelul de conştientizare al publicului în ceea ce priveşte modul în care 
activităţile şi acţiunile instituţiei influenţează calitatea vieţii 
cetăţenilor/ clienţi. 

- Reputaţia de ansamblu a instituţiei (de exemplu: în calitate de 
angajator sau de actor local sau global în cadrul societăţii).  

- Impactul economic pozitiv asupra societăţii la nivel local, regional, 
naţional şi internaţional. 

- Abordarea problemelor mediului înconjurator (de exemplu: protecţia 
contra zgomotului, măsuri contra poluării aerului). 

- Impactul instituţiei din punct de vedere al mediului înconjurător asupra 
societăţii la nivel local, regional, naţional şi internaţional. 

- Impactul asupra societăţii din punct de vedere al nivelului şi calităţii 
participării democratice la nivel local, regional, naţional şi 
internaţional. 

- Opinia publicului în ceea ce priveşte deschiderea şi transparenţa institu-
ţiei. 

- Comportamentul etic al instituţiei. 
- Imaginea instituţiei în mass-media. 

 
VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 

 
Pas 1.8.1 
 
PUNCTE TARI pentru Măsurători ale percepției 
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Pas 2.8.1 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Măsurători ale percepției 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 3.8.1 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Măsurători ale percepției 
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Pas 4.8.1 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 8.1 (Măsurători ale percepției), 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 2 orientativ) 

 
 
 

TABELUL DE NOTARE 
(rezultate) 

PUNCTAJ 
(conform 

Ghid CAF) 
Nu există rezultate măsurabile și/sau nu sunt disponibile 

informații 
 

0 - 10 

Rezultatele sunt măsurate și indică un trend negativ și/sau 
rezultatele nu ating țintele/obiectivele relevante 

11 - 30 

Rezultatele indică o tendință  de stagnare și/sau câteva ținte/ 
obiective relevante au fost atinse/îndeplinite  

31 - 50 

Rezultatele indică tendințe de îmbunătățire și/sau majoritatea 
țintelor/ obiectivelor relevante au fost atinse/ sunt îndeplinite 

51 - 70 

Rezultatele indică progrese majore și/sau toate țintele/obiectivele 
relevante au fost atinse/sunt îndeplinite 

71 – 90 

Au fost obținute/atinse rezultate excelente și susținute. Toate 
țintele/ obiectivele relevante sunt atinse/îndeplinite. Au fost 
realizate  comparații positive, pentru rezultatele cheie, cu 
instituții relevante  

91 - 100 

Pentru fiecare nivel, se poate lua în considerare fie tendința înregistrată în 
realizarea obiectivelor, fie îndeplinirea acestora, sau ambele elemente 
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Sub-criteriul 8.2: Indicatorii stabiliţi de către instituţie pentru a măsura 
rezultatele privind societatea 
 
Măsurătorile de performanță se concentrează pe măsurile utilizate de instituție 
pentru a monitoriza, înțelege, anticipa și îmbunătăți performanța privind 
responsabilitatea socială. Ar trebui să ofere o indicație clară a eficacității 
abordărilor instituției în ceea ce privește problemele societății. Se pot lua în 
considerare comportamentul etic, inițiativele și rezultatele prevenirii riscurilor 
pentru sănătate, inițiativele de schimb de cunoștințe, inițiativele de conservare a 
resurselor și reducerea impactului asupra mediului etc. 
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 8.2, pentru 
înțelegerea modului de abordare referitoare la: 

- Relaţiile cu autorităţile locale, grupuri şi reprezentanţi ai comunităţii. 
- Nivelul şi importanţa interesului mediatic acordat instituţiei. 
- Suportul acordat persoanelor dezavantajate din punct de vedere social. 
- Suportul acordat de instituţie pentru integrarea şi acceptarea 

minorităţilor etnice. 
- Suportul acordat de instituţie proiectelor internaţionale de dezvoltare. 
- Sprijinul acordat de instituţie în ceea ce priveşte angajamentul civic al 

cetăţenilor/clienţi şi al angajaţilor. 
- Eficacitatea schimbului de cunoştinţe şi informaţii cu terţe părţi. 
- Programe de prevenire destinate cetăţenilor/clienţi şi angajaţilor în 

ceea ce priveşte riscurile referitoare la sănătate şi accidente. 
- Activităţile instituţiei pentru conservarea şi susţinerea resurselor (de 

exemplu: gradul de  conformitate cu standardele de mediu, utilizarea 
de materiale reciclate, utilizarea de mijloace de transport nepoluante, 
reducerea noxelor şi a zgomotelor, economisirea apei, a electricităţii şi 
a gazului). 

 

VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 
 
Pas 1.8.2 
 
PUNCTE TARI privind Măsurători ale performanței 
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Pas 2.8.2 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Măsurători ale performanței 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 3.8.2 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Măsurători ale performanței 
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Pas 4.8.2 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 8.2 (Măsurători ale performanței), 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 2 orientativ, 
ANEXA 2) 

 
 
 

TABELUL DE NOTARE 
(rezultate) 

PUNCTAJ 
(conform 

Ghid CAF) 
Nu există rezultate măsurabile și/sau nu sunt disponibile 

informații 
 

0 - 10 

Rezultatele sunt măsurate și indică un trend negativ și/sau 
rezultatele nu ating țintele/obiectivele relevante 

11 - 30 

Rezultatele indică o tendință  de stagnare și/sau câteva ținte/ 
obiective relevante au fost atinse/îndeplinite  

31 - 50 

Rezultatele indică tendințe de îmbunătățire și/sau majoritatea 
țintelor/ obiectivelor relevante au fost atinse/ sunt îndeplinite 

51 - 70 

Rezultatele indică progrese majore și/sau toate țintele/obiectivele 
relevante au fost atinse/sunt îndeplinite 

71 – 90 

Au fost obținute/atinse rezultate excelente și susținute. Toate 
țintele/ obiectivele relevante sunt atinse/îndeplinite. Au fost 
realizate  comparații positive, pentru rezultatele cheie, cu 
instituții relevante  

91 - 100 

Pentru fiecare nivel, se poate lua în considerare fie tendința înregistrată în 
realizarea obiectivelor, fie îndeplinirea acestora, sau ambele elemente 

 

 

Criteriul 9:  REZULTATE CHEIE REFERITOARE LA PERFORMANȚA INSTITUȚIEI 
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Criteriul “Rezultate cheie referitoare la performanța instituției” se referă la tot 
ceea ce instituția consideră ca realizări esențiale și măsurabile pentru succesul 
instituției pe termen scurt și lung. Rezultatele cheie referitoare la performanță 
reprezintă măsura în care politicile și procesele puse în practică de instituție au 
permis realizarea scopurilor  și obiectivelor asumate în misiunea, viziunea și 
planul instituției, inclusiv a scopurilor specific determinate de nivelul politic. 
Criteriul 9 se concentrează pe capacitățile instituției de a realiza aceste rezultate 
cheie referitoatre la performanțele instituției. 
  
Rezultatele cheie referitoatre la performanțele instituției pot fi împărțite în: 

1. Rezultate externe: rezultatele și efecte cu privire la scopuri, 
concentrându-se pe legătura cu / între  

- misiunea și viziunea (Criteriul 1), 
- strategia și planificarea (Criteriul 2),  
- procesele (Criteriul 5) și  
- rezultatele obținute pentru părțile interesate externe. 

2. Rezultate interne: nivelul de eficiență atins, concentrându-se pe 
legătura cu  

- angajații (Criteriul 3),  
- parteneriatele și resursele (Criteriul 4) și  
- procesele (Criteriul 5) și  
- rezultatele obținute de instituție în atingerea excelenței. 

 
Luați în considerare dovezile obiectivelor realizate de instituție în legătură 

cu ..... 
 

Sub-criteriul 9.1: Rezultate externe: rezultate şi impact obţinut în raport cu 
obiectivele 
 
Rezultatele externe reprezintă măsura eficacității strategiei instituției în termeni 
de satisfacere a nevoilor și așteptărilor cetățenilor (părților interesate), în acord 
cu misiunea și viziunea instituției. Fiecare instituție publică ar trebui să evalueze 
în ce măsură obiectivele sale cheie, așa cum sunt definite în strategie, sunt atinse  
pentru a avea capacitatea de a-și îmbunătăți performanța în mod eficient. 
Obiectivele se măsoară în termeni de rezultate - servicii și produse, iar rezultatele 
se măsoară în termeni de impact a principalelor activități ale instituției asupra 
părților interesate și asupra comunității în general. 
  
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 9.1, pentru 
înțelegerea modului de abordare în procesul de evaluare: 

- Gradul în care obiectivele sunt realizate în termeni de produse sau 
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servicii. 
- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor sau produselor livrate.  
- Eficienţa (produse şi servicii obţinute la cel mai scăzut cost posibil). 
- Rezultatele inspecţiilor şi ale acţiunilor de audit. 
- Rezultatele participării la concursuri, premii ale calităţii şi certificarea 

pentru sisteme de management al calităţii (Premii de excelenţă – League 
table/benchmark). 

- Rezultatele activităţilor de bench-marking/bench-learning. 
 

 
VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 

 
Pas 1.9.1 
 
PUNCTE TARI privind Măsurători ale percepției 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 2.9.1 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Măsurători ale percepției 
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Pas 3.9.1 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Măsurători ale percepției 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 4.9.1 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 9.1 (Măsurători ale percepției) 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 2 orientativ) 

 
 
 

TABELUL DE NOTARE 
(rezultate) 

PUNCTAJ 
(conform 

Ghid CAF) 
Nu există rezultate măsurabile și/sau nu sunt disponibile 

informații 
0 - 10 
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Rezultatele sunt măsurate și indică un trend negativ și/sau 

rezultatele nu ating țintele/obiectivele relevante 
11 - 30 

Rezultatele indică o tendință  de stagnare și/sau câteva ținte/ 
obiective relevante au fost atinse/îndeplinite  

31 - 50 

Rezultatele indică tendințe de îmbunătățire și/sau majoritatea 
țintelor/ obiectivelor relevante au fost atinse/ sunt îndeplinite 

51 - 70 

Rezultatele indică progrese majore și/sau toate țintele/obiectivele 
relevante au fost atinse/sunt îndeplinite 

71 – 90 

Au fost obținute/atinse rezultate excelente și susținute. Toate 
țintele/ obiectivele relevante sunt atinse/îndeplinite. Au fost 
realizate  comparații positive, pentru rezultatele cheie, cu 
instituții relevante  

91 - 100 

Pentru fiecare nivel, se poate lua în considerare fie tendința înregistrată în 
realizarea obiectivelor, fie îndeplinirea acestora, sau ambele elemente 

 

Sub-criteriul 9.2: Măsurători ale performanței 
 
 
Rezultatele interne sunt legate de eficiența, eficacitatea proceselor interne și 
măsurile economice legate de funcționarea instituției. Ele iau în considerare 
gestionarea proceselor (de exemplu, productivitatea, eficiența costurilor), 
performanța financiară (utilizarea eficientă a resurselor financiare, 
conformitatea cu bugetul), utilizarea eficientă a resurselor (parteneriate, 
informații, tehnologie etc.), capacitatea de implicare a părților interesate in 
cadrul instituției și a rezultatelor inspecțiilor și auditurilor interne. 
 
 
EXEMPLE generale de acțiuni pentru atingerea sub-criteriului 9.2, pentru 
înțelegerea modului de abordare în procesul de evaluare: 

- Rezultate obţinute în materie de management şi de inovaţie. 
- Dovada implicării tuturor stakeholderilor în instituţie. 
- Rezultatele parteneriatelor stabilite şi rezultatele activităţilor comune. 
- Dovada capacităţii de satisfacere şi de echilibrare a intereselor tuturor 

stakeholderilor. 
- Evidenţa succesului în îmbunătăţirea şi inovarea strategiilor 

organizaţiona-le, a structurilor şi/sau a proceselor. 
- Dovada utilizării optime a tehnologiei informaţiei (în gestionarea 

cunoştin-ţelor interne şi/sau în comunicarea internă şi externă, ca şi în 
funcţionarea reţelelor). 

- Rezultatele inspecţiilor şi acţiunilor de audit. 
- Performanţa proceselor. 
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Rezultate financiare 

- Măsura în care bugetul şi obiectivele financiare sunt respectate. 
- Măsura în care instituţia se sprijină pe resursele financiare şi veniturile 

proprii obţinute din drepturi şi încasări din comercializarea de produse 
sau servicii. 

- Dovada capacităţii de a satisface şi a echilibra interesele financiare ale 
tuturor stakeholderilor  

- Măsura eficacităţii în utilizarea fondurilor operaţionale. 
- Rezultatele inspecţiilor financiare şi ale acţiunilor de audit. 
 

 
VĂ RUGĂM SĂ COMPLETAȚI! 

 
Pas 1.9.2 
 
PUNCTE TARI privind Măsurători ale performanței 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas 2.9.2 

DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Măsurători ale performanței 
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Pas 3.9.2 

ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Măsurători ale performanței 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas 4.9.2 

EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 9.2 (Măsurători ale performanței) 

Nota dumneavoastră trebuie să fie între 1 și 100 (conform TABEL 2 orientativ, 
ANEXA 2) 

 
 

 

TABELUL DE NOTARE 
(rezultate) 

PUNCTAJ 
(conform 

Ghid CAF) 
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Nu există rezultate măsurabile și/sau nu sunt disponibile 
informații 
 

0 - 10 

Rezultatele sunt măsurate și indică un trend negativ și/sau 
rezultatele nu ating țintele/obiectivele relevante 

11 - 30 

Rezultatele indică o tendință  de stagnare și/sau câteva ținte/ 
obiective relevante au fost atinse/îndeplinite  

31 - 50 

Rezultatele indică tendințe de îmbunătățire și/sau majoritatea 
țintelor/ obiectivelor relevante au fost atinse/ sunt îndeplinite 

51 - 70 

Rezultatele indică progrese majore și/sau toate țintele/obiectivele 
relevante au fost atinse/sunt îndeplinite 

71 – 90 

Au fost obținute/atinse rezultate excelente și susținute. Toate 
țintele/ obiectivele relevante sunt atinse/îndeplinite. Au fost 
realizate  comparații positive, pentru rezultatele cheie, cu 
instituții relevante  

91 - 100 

Pentru fiecare nivel, se poate lua în considerare fie tendința înregistrată în 
realizarea obiectivelor, fie îndeplinirea acestora, sau ambele elemente 



CAF – Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a 
instituțiilor publice

(introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 
publică locală ce  optimizează procesele orientate către beneficiari 

în concordanță cu SCAP)

Instruire evaluatori CAF

12 noiembrie 2018, URZICENI

Experți CAF: Adrian Bădilă

Adelina Dumitrescu-Peculea

www.poca.ro



Managementul calității – abordare integrată în instituțiile publice în
România

www.poca.ro

BSC

CAF

ISO

GDPR

SNA

SCI
M



Model de excelență EFQM

www.poca.ro



Chestionarul CAF
- Criteriile 1-5 se concentrează asupra capacităților de gestionare și de guvernanță ale 

instituțiilor numite "factori determinanți". Acești "factori determinanți" caracterizează 
modul în care instituțiile publice oferă rezultate cetățenilor, clienților și altor părți 
interesate.

- Criteriile 6-9 se concentrează asupra rezultatelor activităților instituției cu impact 
asupra angajaților, cetățenilor, clienților  și altor părți interesate. 

- Constatările sunt evaluate prin măsurători ale percepției evaluatorilor. Toate 
răspunsurile acestora sunt valide, nu există ideea de “răspunsuri greșite”

www.poca.ro



Chestionarul CAF – exemplul 1: 
Criteriul 1: LEADERSHIP-ul INSTITUȚIEI

- Sub-criteriul 1.2: Managementul instituţiei, performanţele acesteia şi îmbunătăţirea 
continuă a acestora

- Explicații: Conducerea  dezvoltă, implementează și monitorizează sistemul de 
management al instituției. O structură organizațională potrivită cu responsabilități clare 
pentru toate nivelurile de personal, precum și un management bine definit, bazat pe 
proceduri, garantează atingerea obiectivelor strategice. Performanța de management se 
bazează pe ținte bine definite stabilite în baza obiectivelor strategice ale instituției. 
Acestea permit evaluarea performanțelor și rezultatelor. Conducerea este responsabilă 
pentru îmbunătățirea performanțelor. Liderii pregătesc viitorul, organizând schimbările 
necesare în îndeplinirea misiunii instituției. Inițierea unui proces continuu de 
îmbunătățire a performanțelor este unul din principalii indicatori de management ai 
calității. Liderii asigură îmbunătățirea continuă, asigurând deschiderea pentru inovare și 
învățare.
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Chestionarul CAF – exemplul 1: 
Criteriul 1: LEADERSHIP-ul INSTITUȚIEI

- Sub-criteriul 1.2: Managementul instituţiei, performanţele acesteia şi îmbunătăţirea 
continuă a acestora

- Exemple 1: 
- Dezvoltă structuri organizaţionale şi procese adaptate la sarcinile instituţiei, cât şi la 

nevoile şi aşteptările beneficiarilor şi ale altor părţi implicate;
- Defineşte niveluri de conducere adecvate (linia ierarhică), funcţiile şi 

responsabilităţile, precum şi gradul de autonomie;
- Are o imagine clară a relaţiilor între diferitele niveluri de conducere;
- Elaborează, în urma discuţiilor, obiective măsurabile pentru toate nivelurile instituţiei;
- Stabileşte obiective de performanţă şi rezultate de atins pentru activităţile 

desfăşurate, ţinând cont de nevoile şi aşteptările beneficiarilor şi ale altor părţi 
implicate;
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Chestionarul CAF – exemplul 1: 
Criteriul 1: LEADERSHIP-ul INSTITUȚIEI

- Sub-criteriul 1.2: Managementul instituţiei, performanţele acesteia şi îmbunătăţirea 
continuă a acestora
- Exemple 2: Aplică un sistem de informare asupra gestiunii incluzând acţiunile de 

control şi audit intern;
- Dezvoltă un sistem care să permită stimularea, identificarea, planificarea şi 

punerea în practică a inovaţiilor;
- Utilizează modalităţi de lucru adecvate pentru proiectele şi munca în echipă;
- Se bazează, în mod durabil, pe o grilă de referinţă pentru managementul calităţii 

totale (EFQM – Premiul european al calităţii sau CAF);
- Dezvoltă un sistem de obiective operaţionale sau de măsurare a performanţei.
- Comunică motivele pentru schimbarea inițiativelor precum și efectele acestora 

către angajati și părțile interesate. 
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Chestionarul CAF – exemplul 1: 
Criteriul 1: LEADERSHIP-ul INSTITUȚIEI

• Se completează:
• Pas 1.1.2 - PUNCTE TARI privind Managementului instituţiei, performanţele acesteia şi 

îmbunătăţirea continuă a acestora 
• Pas 2.1.2 - DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT pentru Managementul instituţiei, performanţele 

acesteia şi îmbunătăţirea continuă a acestora
• Pas 3.1.2 - ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Managementul instituţiei, performanţele 

acesteia şi îmbunătăţirea continuă a acestora
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Chestionarul CAF – exemplul 1: 
Criteriul 1: LEADERSHIP-ul INSTITUȚIEI

• Se completează:
• Pas 4.1.2 - EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 1.2 (Managementul instituţiei, 

performanţele acesteia şi îmbunătăţirea continuă a acestora); Nota trebuie să fie între 
0 și 100, 

• Scara de evaluare variază de la 
• 0 (nu există măsuri) la 
• 100 de puncte (măsurile sunt planificate, realizate, evaluate și ajustate).

• Pentru stabilirea punctajului final, este atașat Tabel de notare orientativ 1
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Chestionarul CAF – exemplul 1: 
Criteriul 1: LEADERSHIP-ul INSTITUȚIEI

• Tabel orientativ 1 

(criteriul 1 – 5)
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FAZĂ TABELUL DE NOTARE
(factori determinanţi)

PUNCTAJ
(conform Ghid CAF)

Nu realizăm activități în acest domeniu, nu avem informații, 
sau informațiile deținute sunt insuficiente

0 - 10

Plan
(planificare)

Există un plan de acțiuni definit în acest scop 11 - 30

Do
(implementare)

Există un plan de acțiuni și este pus în aplicare 31 - 50

Check
(verificare)

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat dacă se urmează pașii corecți 

51 - 70

Act
(acțiune)

Planul de acțiuni este pus în aplicare  și este 
monitorizat/verificat și pe baza verificării/revizuirii se fac 
modificările necesare

71 – 90

PDCA
(PIVA)

Definirea planului de acțiuni, implementarea lui, 
monitorizarea și ajustarea acestuia se face permanent. 
Instituția este într-un ciclu permanent de îmbunătățire
continua pe această temă.

91 - 100



Chestionarul CAF – exemplul 2: 
Criteriul 6:  Rezultate orientate către cetățeni / clienți

- Sub-criteriul 6.2: Măsurători ale performanței
- Explicații: Pe lângă măsurătorile directe ale percepției cetățenilor și a clienților, calitatea 

serviciilor furnizate cetățenilor și clienților poate fi măsurată prin indicatori interni. Aici 
sunt utilizate rezultate măsurabile ale indicatorilor de management intern (de exemplu, 
timpul de procesare, timpul de așteptare, numărul plângerilor). Pe baza acestor 
măsurători se pot învăța lecții despre calitatea serviciului de furnizare a serviciilor și 
bunurilor. CAF oferă o privire de ansamblu a exemplelor de indicatori interni care 
măsoară performanța pentru a răspunde nevoilor și așteptărilor clienților și cetățenilor.
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Chestionarul CAF – exemplul 2: 
Criteriul 6:  Rezultate orientate către cetățeni / clienți

- Sub-criteriul 6.2: Măsurători ale performanței
- Exemple 1: 
- Rezultate privind implicarea:

- Gradul de implicare a părților interesate în proiectarea și furnizarea de servicii și 
produse și / sau proiectarea proceselor de luare a deciziilor.

- Numărul de sugestii primite și implementate.
- Extinderea utilizării unor metode noi și inovatoare în relația cu cetățenii / clienții.
- Indicatori de respectare a aspectelor de gen și a diversității culturale și sociale în ceea 

ce privește cetățenii / clienții.
- Extinderea recenziilor periodice, împreună cu părțile interesate, pentru a monitoriza 

nevoile lor în schimbare și gradul în care acestea sunt satisfăcute.
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Chestionarul CAF – exemplul 2: 
Criteriul 6:  Rezultate orientate către cetățeni / clienți

- Sub-criteriul 6.2: Măsurători ale performanței
- Exemple 2: 
- Rezultate privind accesibilitatea instituției:

- Programul de lucru cu publicul al diferitelor servicii (departamente).
- Timpul de așteptare Timpul de manipulare / prelucrare a furnizării serviciului.
- Costul serviciilor furnizate.
- Disponibilitatea informațiilor privind responsabilitățile de gestionare ale diferitelor 

servicii.
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Chestionarul CAF – exemplul 2: 
Criteriul 6:  Rezultate orientate către cetățeni / clienți

- Sub-criteriul 6.2: Măsurători ale performanței
- Exemple 3: 
- Rezultate privind transparența furnizării de servicii și produse:

- Numărul de canale de informare și eficiența acestora.
- Disponibilitatea și exactitatea informațiilor.
- Disponibilitatea obiectivelor de performanță și a rezultatelor instituției.
- Numărul de intervenții ale avocatului poporului.
- Extinderea eforturilor de îmbunătățire a disponibilității, acurateței și transparenței 

informațiilor.
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Chestionarul CAF – exemplul 2: 
Criteriul 6:  Rezultate orientate către cetățeni / clienți

- Sub-criteriul 6.2: Măsurători ale performanței
- Exemple 4: 
- Rezultatele indicatorilor privind calitatea produselor și furnizarea serviciilor

- Numărul și timpul de procesare a reclamațiilor.
- Numărul de documente returnate cu erori și / sau cazuri care necesită procesaree / 

compensare repetată.
- Respectarea standardelor de servicii publicate (de ex. cerințele legislative).
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Chestionarul CAF – exemplul 2: 
Sub-criteriul 6.2: Măsurători ale performanței

Se completează:
- Pas 1.6.2 - PUNCTE TARI privind Măsurători ale performanței
- Pas 2.6.2 - DOMENII DE ÎMBUNĂTĂȚIT privind Măsurători ale performanței
- Pas 3.6.2 - ACȚIUNI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE pentru Măsurători ale performanței
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Chestionarul CAF – exemplul 2: 
Sub-criteriul 6.2: Măsurători ale performanței

• Se completează:
• Pas 4.6.2 - EVALUAREA NUMERICĂ a Sub-criteriului 6.2 (Măsurători ale performanței); 

Nota trebuie să fie între 0 și 100, 
• Scara de evaluare variază de la 

• 0 (nu există măsuri) la 
• 100 de puncte (măsurile sunt planificate, realizate, evaluate și ajustate).

• Pentru stabilirea punctajului final, este atașat Tabel de notare orientativ nr 2
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Chestionarul CAF – exemplul 2: 
Sub-criteriul 6.2: Măsurători ale performanței

• Tabel orientativ 2  

(criteriul 6 – 9)
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TABELUL DE NOTARE
(rezultate)

PUNCTAJ
(conform Ghid 

CAF)

Nu există rezultate măsurabile și/sau nu sunt disponibile informații 0 - 10

Rezultatele sunt măsurate și indică un trend negativ și/sau rezultatele
nu ating țintele/obiectivele relevante

11 - 30

Rezultatele indică o tendință de stagnare și/sau câteva ținte/ obiective
relevante au fost atinse/îndeplinite

31 - 50

Rezultatele indică tendințe de îmbunătățire și/sau majoritatea țintelor/ 
obiectivelor relevante au fost atinse/ sunt îndeplinite

51 - 70

Rezultatele indică progrese majore și/sau toate țintele/obiectivele
relevante au fost atinse/sunt îndeplinite

71 – 90

Au fost obținute/atinse rezultate excelente și susținute. Toate țintele/ 
obiectivele relevante sunt atinse/îndeplinite. Au fost realizate
comparații positive, pentru rezultatele cheie, cu instituții relevante

91 - 100
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