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Capitolul 1
Conceptul de integritate în administraţia publică
locală
1.1 De ce avem nevoie de integritate
Nu mai este nevoie să spunem că integritatea ar trebui să fie una din
caracteristicile definitorii ale administraţiei publice în societăţile
dezvoltate. Integritatea este strâns legată de calitatea serviciilor
oferite cetăţenilor de către administraţia publică. Cetăţenii ar trebui să
aibă certitudinea că vor fi trataţi fără părtinire de către administraţie,
atât la nivel local, cât şi la nivel naţional. Serviciile oferite de
administraţia locală ar trebui să fie gratuite pentru cetăţeni (cetăţenii
deja plătesc impozite pentru aceste servicii) sau la preţuri fixe,
prestabilite. Cererea şi oferirea unor alte forme de plată este o
încălcare a principiilor integrităţii.
Principiile care se aplică cetăţenilor se aplică şi companiilor, ONGurilor sau altor instituţii. Achiziţiile publice ar trebui să aibă loc pe
bază de licitaţii. Iar procesul de selectare a celei mai bune oferte ar
trebui să fie transparent şi corect.
Mai mult decât atât, integritatea în administraţia publică este unul din
principalele aspecte ale bunei guvernări. De aceea, în conformitate cu
standardele instituţiilor internaţionale - Uniunea Europeană, Banca
Mondială şi FMI - ea reprezintă una din premisele dezvoltării
economice.
Sunt un cetăţean obişnuit şi doresc să obţin autorizaţiile pentru a
construi o casă. Cunosc procedurile, dar nu ştiu cu adevărat cum
funcţionează ele şi nici marja de timp în care ele se aplică. Primăria
nu oferă niciodată informaţii clare. Am mers la primărie pentru o
întâlnire cu persoana căreia trebuia să îi înmânez cererea mea. Totul
părea în regulă şi mi s-a spus că trebuie să mai aştept. Cât timp?
Greu de spus. Răbdarea este foarte importantă. Aştept, şi după încă o
lună mă prezint din nou la primărie. La început nu mi se găseşte
dosarul, dar mi se promite că problema se va rezolva. Nemaipomenit.
Peste încă o săptămână mi se comunică că din dosar mai lipseşte un
anumit document. De ce nu mi s-a spus acest lucru mai devreme?
Completez dosarul cu documentul lipsă şi aştept din nou. Mai trece o
lună şi încă una. Primăvara se apropie şi eu încă nu am obţinut
autorizaţia, dar observ că cineva îşi construieşte o casă în apropiere.
Îi întreb pe vecini cine este persoana respectivă. Se pare că este o
persoană apropiată primarului şi şi-a obţinut autorizaţia în doar
câteva săptămâni. Foarte bine, dar eu încă mai aştept. Cel care mi-a
spus această poveste a aşteptat un an, apoi a renunţat. "Probabil se
aşteptau să le dau nişte bani", spune el.
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Integritatea (de la cuvântul latin "integer") înseamnă "a fi integru,
neatins, întreg sau necorupt". În mod uzual folosim acest cuvânt
pentru a arăta că cineva îşi păstrează promisiunile făcute. În caz
contrar, integritatea lipseşte şi încrederea celor din jur scade. Acelaşi
lucru se aplică şi administraţiei locale.
Integritatea înseamnă, în general, două lucruri: pe de o parte,
absenţa corupţiei şi a fraudei. Aşa cum am subliniat, politicienii şi
funcţionarii publici ar trebui să îşi îndeplinească îndatoririle fără a cere
sau a accepta plăţi suplimentare. Banii publici ar trebui cheltuiţi
pentru scopurile destinate acestora, nu ar trebui să dispară în
buzunarele unor persoane individuale.
Pe de altă parte, integritatea înseamnă deschidere, transparenţă şi o
bună calitate a serviciilor oferite. Administraţia publică ar trebui să
informeze publicul în legătură cu acţiunile pe care le întreprinde şi în
legătură cu modul în care acestea sunt realizate. Transparenţa este în
acelaşi timp cea mai bună garanţie pentru prevenirea corupţiei şi a
fraudei. Într-o administraţie publică cu adevărat deschisă, activităţile
ilegale nu pot rămâne nedescoperite pentru o lungă perioadă de timp.
În general, se presupune că este datoria guvernelor să facă în aşa fel
încât "funcţionarii publici să nu permită intereselor lor personale să
compromită procesele de decizie oficiale şi managementul
instituţiilor". Observaţia sociologică a demonstrat în repetate rânduri
că, acolo unde guvernele gestionează prost informaţiile de care
dispun, structurile de putere se dezvoltă şi corupţia îşi face apariţia.
Acolo unde cetăţenilor le este facilitat accesul la sistemul
administrativ, acolo unde guvernele şi administraţia sunt deschise şi
oferă informaţii şi răspunsuri la întrebările jurnaliştilor şi ale
cetăţenilor şi discută problemele cu care aceştia se confruntă, acolo
unde transparenţa şi responsabilitatea sunt evidente, acolo corupţia
este redusă. În astfel de oraşe, cetăţenii tind să aibă încredere atât în
administraţie cât şi în cei care lucrează în cadrul ei. Funcţionarii
publici şi cei care guvernează sunt percepuţi ca fiind integri şi de
încredere.
Dar nu se poate ajunge la "integritate totală" nici chiar atunci când
administraţiile publice sunt cu adevărat deschise şi transparente.
Perfecţionarea este întotdeauna posibilă şi, prin urmare, necesară.
Acesta nu este doar cazul României, ci este adevărat pentru toate
ţările dezvoltate din întreaga lume. Încălcări ale integrităţii pot apărea
în orice organizaţii mari. De aceea, organizaţiile şi, în special,
instituţiile publice ar trebui să fie vigilente faţă de încălcările
integrităţii şi ar trebui să le soluţioneze în consecinţă. Pe de o parte,
prin luarea unor măsuri adecvate faţă de aceste încălcări, iar, pe de
altă parte, prin modificarea structurii instituţiei, astfel încât să devină
mai puţin vulnerabilă faţă de încălcările principiilor integrităţii.
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Îmbunătăţirea integrităţii este în conformitate cu interesul
administraţiei locale dar şi cu interesul cetăţenilor, al companiilor, al
altor instituţii publice (şcoli, spitale etc.) şi a organizaţiilor nonguvernamentale. Mai mult decât atât, lipsa integrităţii nu se regăseşte
doar în primării, ci la un nivel mult mai extins; cetăţenii şi instituţiile
societăţii civile au propriile lor experienţe legate de integritate, sau de
lipsa ei, în administraţia publică locală. Cu alte cuvinte: atât cetăţenii
cât şi instituţiile societăţii civile cunosc din proprie experienţă ceea ce
nu funcţionează şi ceea ce ar trebui îmbunătăţit.
1.2 Integritatea în administraţia publică locală din România
Proiectul în urmă căruia a fost produs acest material a pornit de la
ideea că societatea civilă (şi în mod special organizaţiile
neguvernamentale) este unul din principalii promotori ai pluralismului
şi are un rol esenţial în creşterea gradului de conştientizare a
populaţiei asupra unei multitudini de factori care afectează sau pot
afecta viaţa democratică a societăţii. Demersul proiectului se
încadrează în iniţiativele specifice ale societăţii civile menite să
asigure reprezentarea eficientă a intereselor cetăţenilor în ceea ce
priveşte monitorizarea acţiunilor administraţiei centrale şi locale, în
încercarea de a asigura o mai mare transparenţă în procesul de luare
a deciziilor, lupta împotriva corupţiei, promovarea informării corecte a
cetăţenilor şi a drepturilor omului, dar şi creşterea capacităţii de lucru
a instituţiilor publice şi administraţiei.
Îmbunătăţirea capacităţii administrative la toate nivelele reprezintă,
de altfel, şi unul dintre elementele cheie ale integrării europene a
României. Acest lucru este dependent, între altele, şi de
îmbunătăţirea integrităţii funcţionarilor publici şi aleşilor locali.
Capacitatea administrativă a unei instituţii publice este definită de mai
multe elemente, strâns legate şi de conceptul de integritate:

responsabilitatea factorilor de decizie;

"accountability", adică posibilitatea ca instituţia să fie trasă la
răspundere de către cetăţeni;

controlul democratic asupra instituţiei;

simplitatea procedurilor; şi onestitatea funcţionarilor publici.
Integritatea este strâns legată de interacţiunea socială şi profesională
şi colaborarea între cetăţeni, precum şi de comportamentul conform
valorilor şi standardelor unanim acceptate1. Integritatea este o
precondiţie a încrederii cetăţenilor în administraţia publică, fie ea
centrală sau naţională, motiv pentru care ea tinde să devină un
standard calitativ de evaluare a performanţei personale (a aleşilor
locali sau funcţionarilor publici) şi organizaţionale.
1

National Association of Local Government Auditors (NALGA), "The Role of
Auditing in Public Sector Governance", 2006.
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Integritatea este definită de elemente ce pot fi clasificate în 3 sfere:
sfera structurii, cea a culturii şi cea a conduitei2.
Sfera structurii face referire la structura organizaţiei şi la proceduri
instituţionalizate de prevenire şi de sancţionare a problemelor de
integritate. Sfera culturii face referire la cultura organizaţională şi la
includerea integrităţii pe lista criteriilor esenţiale în selecţia şi
evaluarea personalului. În sfera conduitei ne referim atât la
perspectiva personală, cât şi la abordarea problemei la nivel
organizaţional. În fiecare dintre cele trei sfere putem identifica un
număr de instrumente care pot deveni o parte a unei politici de
integritate la nivelul unei organizaţii.
În sfera structurii devin extrem de importante:

codurile de conduită;

evidenţa funcţiilor auxiliare şi a cadourilor primite de către
funcţionari;

instituţionalizarea prevederilor legale privind avertizorii de
integritate ("whistle-blowers");

modul în care sunt tratate posibilele încălcări ale codului de
conduită;

analiza riscului şi verificările periodice în administraţia
organizaţiei.
În sfera culturii vorbim despre:

conştientizarea de către funcţionarii publici a noţiunii de
integritate;

depunerea jurământului de funcţionar public ca element-cheie
în evidenţierea integrităţii;

menţinerea integrităţii printre criteriile pe baza cărora se face
evaluarea periodică a funcţionarilor publici.
În sfera conduitei menţionăm:

cursurile de management public / organizaţional;

includerea problemei integrităţii în strategia de resurse
umane;

definirea răspunderii manageriale.
În circumscrierea unei politici active de integritate la nivelul unei
instituţii publice două aspecte devin cruciale - conformare cu regulile
şi procedurile existente şi stimularea responsabilităţii şi conştiinţei
personalului din instituţia/organizaţia respectivă. Aceste aspecte
trebuie privite atât din perspectiva organizaţiei (integritate orientată
spre organizaţie) cât şi din perspectiva personalului (integritate
orientată spre persoană). O politică eficientă de integritate constă
într-o combinaţie de instrumente variate care acoperă toate

2

George Nashwa, "The Role of Audit Comittees in the Public Sector", The CPA
Journal, August 2005.
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aspectele. Combinaţia poate fi diferită de la o organizaţie la alta, la fel
şi planificarea în timp a activităţilor.
Creşterea transparenţei şi integrităţii administraţiei publice locale şi
centrale este una din priorităţile ţării noastre după integrarea în
Uniunea Europeană. Datorită importanţei deosebite pe care o
reprezintă acest subiect este necesar ca toate instituţiile şi grupurile
implicate (dar şi reprezentanţii societăţii civile) să acţioneze direct în
vederea sprijinirii implementării politicilor publice precum şi
iniţiativelor provenite din comunităţi pentru ca acest proces complex
să poată fi aplicat în fiecare localitate din ţară.
Promovarea integrităţii şi a transparenţei în viaţa publică se bucură de
o atenţie privilegiată în agenda adoptării şi implementării, în ţara
noastră, a unor standarde compatibile cu integrarea în Uniunea
Europeană. Ea se află în atenţia nu doar a organismelor care se ocupă
de integrare, dar şi în preocupările societăţii civile sau ale factorilor
politici.
"Corupţia în România continuă să fie un fenomen grav şi larg
răspândit. Legislaţia anti-corupţie este în general bine elaborată, însă
capacitatea acesteia de a ţine sub control corupţia va depinde de
punerea sa efectivă în practică. În mod particular, este nevoie de
eforturi suplimentare pentru a asigura independenţa, eficacitatea şi
responsabilitatea Parchetului Naţional Anticorupţie. Acesta ar trebui să
îşi concentreze eforturile pe investigarea corupţiei la nivel înalt 3."
"România a înregistrat progrese în ceea ce priveşte proiectele
reprezentative de sensibilizare a publicului cu privire la corupţie,
precum linia „verde” anticorupţie care cunoaşte un mare succes şi
Centrul Naţional pentru Integritate, un organism public independent
de consultanţă în materie de corupţie, organizat în cooperare cu
societatea civilă. (...) Cu toate acestea, nu există o strategie detaliată
locală împotriva corupţiei, bazată pe evaluarea riscurilor, care să
vizeze sectoarele cele mai vulnerabile şi administraţia locală. Nu s-a
raportat difuzarea şi extinderea activităţilor-pilot care au înregistrat
succese. În plus, există încă motive de îngrijorare cu privire la
continuarea sprijinului politic acordat proiectelor importante de mare
anvergură, precum Centrul Naţional pentru Integritate 4."
După cum se poate vedea din cele două citate - din două rapoarte
elaborate la 3 ani diferenţă, înainte şi după integrare - problemele
legate de corupţie şi, implicit, de integritate, au rămas cam aceleaşi,
alături de altele - pe care proiectul propus încearcă să le abordeze:

lipsa de cunoaştere în ceea ce priveşte consecinţele legale,
instituţionale si tehnice ale lipsei integrităţii la nivel local;
3

Extras din "Concluziile Raportului de Ţară", 2004, Comisia Europeană
"Raport privind evoluţia măsurilor de acompaniere în România după aderare",
2008, Comisia Europeană
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ineficacitatea parţială a măsurilor anterioare ce au fost luate
la nivel central sau local pentru îmbunătăţirea integrităţii;
lipsa instrumentelor necesare la nivelul comunităţilor locale
pentru evaluarea regulată a integrităţii administraţiei publice
etc.

De asemenea, realizarea de facto a transparenţei decizionale şi
eliminarea corupţiei în administraţia publică locală nu este posibilă
fără informarea cetăţenilor cu privire la nivelul rezolvării / nerezolvării
problemelor în aceste privinţe şi conştientizarea de către cetăţeni a
importanţei politicilor publice, fie ele locale sau naţionale, cu privire la
integritate. Un cetăţean conştient asupra acestor chestiuni are mai
multe şanse de a fi un cetăţean participativ.
1.3 Experienţe anterioare: Grupul pentru Integritate Locală
(GIL) Timişoara
În democraţiile consolidate, integritatea este unul dintre atuurile
majore ale administraţiei publice. Integritatea publică reprezintă o
componentă esenţială a bunei guvernări, fiind astfel strâns legată de
calitatea serviciilor pe care administraţiile locale le oferă cetăţenilor.
Cetăţenilor ar trebui să li se garanteze tratamentul egal în faţa
autorităţilor iar serviciile publice ar trebui să fie disponibile gratuit,
pentru toţi membrii comunităţii - ei plătind, deja, impozite pentru
aceste servicii.
Integritatea este strâns legată de resursele bugetului public şi de
calitatea serviciilor publice oferite cetăţenilor de către administraţia
locală. De aceea integritatea publică trebuie înţeleasă ca fiind un bun
al comunităţii, un bun de care avem obligaţia să ne preocupăm în
mod serios atât ca cetăţeni cât şi că organizaţii neguvernamentale.
Pentru un control eficace al comunităţii asupra administraţiei care o
deserveşte este nevoie de transparenţă în activitatea instituţiilor
publice şi de disponibilitate de implicare a cetăţenilor în procesele de
adoptare a deciziilor care îi privesc. Transparenţa exersată de
administraţia publică şi controlul exercitat de către cetăţeni prin
implicarea activă a acestora în viaţa comunităţii sunt cele două faţete
ale reţetei integrităţii. Implicarea cetăţenilor în administrarea
comunităţii în care trăiesc este nu numai benefică, dar şi necesară.
Cei aleşi în administraţia publică locală pot lua la cunoştinţă atât
nevoile şi grijile cetăţenilor, cât şi de eventuale sugestii privind modul
de rezolvare a unor probleme, numai printr-o permanentă şi strânsă
legătură cu aceştia. Prin transparenţă - pe de o parte - şi participare pe de cealaltă - se pot asigura premisele unei administraţii publice
integre, care serveşte interesele cetăţenilor.
Unul din instrumentele de intervenţie directă specifică dinspre
comunitate înspre administraţie îl reprezintă Grupul pentru Integritate
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în Administraţia Publică Locală (Grupul pentru Integritate Locală GIL).
Grupurile pentru Integritate Locală sunt coaliţii pro-integritate ce
reprezintă forma specializată cea mai performantă pe care a reuşit
până acum să o creeze societatea civilă din România. Începând cu
anul 2004, timp de 5 ani, mai multe organizaţii neguvernamentale
locale şi naţionale au contribuit la înfiinţarea şi funcţionarea GIL în
comunităţile noastre locale. În prezent, în România există peste 15
astfel de coaliţii, GIL Timişoara fiind printre primele înfiinţate şi cu
durata de viaţă cea mai îndelungată.
Misiunea GIL Timişoara este de a îmbunătăţi integritatea la nivelul
administraţiei publice locale timişorene şi din judeţul Timiş.
Demersurile întreprinse până acum de GIL Timişoara sunt:

realizarea de cercetări cu privire la nivelul integrităţii în
administraţia publică locală, aplicând o metodologie de
investigare specifică;

analizarea problemelor de integritate identificate la nivelul APL
în urma demersurilor de investigare realizate;

ierarhizarea acestor probleme şi selectarea pe cele asupra
cărora considera că o eventuală intervenţie este necesară şi
prioritară;

elaborarea unui set de măsuri menite să crească transparentă
şi nivelul integrităţii în APL, pornind de la lista de probleme
observate şi selectate;

structurarea acestor măsuri în conţinutul unei strategii
preluate şi puse în practică de către forurile decizionale ale
instituţiilor vizate;

realizarea unor demersuri de advocacy menite să convingă
autorităţile să îşi însuşească direcţiile de acţiune şi măsurile
concrete propuse în cadrul strategiei şi al planului de măsuri
concrete;

monitorizarea - după adoptare - a implementării strategiei şi
realizarea unor propuneri privind optimizarea ei în funcţie de
rezultatele concrete obţinute până la momentul evaluării.
Grupul s-a întâlnit în şedinţe de lucru periodice convocate de membrii
GIL. Aceste şedinţe s-au stabilit în funcţie de activităţile deja
programate ale GIL, dar şi în funcţie de apariţia în spaţiul public a
unor subiecte demne de a fi luate în dezbatere extraordinară.
Membrii Grupului sunt cei care au puterea de decizie asupra
activităţilor şi priorităţilor GIL. În privinţa procesului decizional, GIL
Timişoara funcţionează ca o structură deliberativa care foloseşte votul
ca instrument de adoptare a hotărârilor.
GIL Timişoara a fost format dea lungul timpului din 5 până la 10
reprezentanţi ai unor structuri asociative de tipul: organizaţii
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neguvernamentale care activează în domeniul apărării drepturilor /
intereselor cetăţenilor / consumatorilor, asociaţii profesionale şi
patronale şi structuri sindicale. Acestora li s-au alăturat diverse
personalităţi locale în calitate de persoane resursă provenind din
mediul jurnalistic, universitar, business şi din administraţia publică
locală.
După o perioadă de pauză în funcţionarea sa, GIL Timişoara s-a
reînfiinţat în anul 2008 cu o componenţă exclusiv neguvernamentală,
din el făcând parte acum reprezentanţi ai următoarelor organizaţii
neguvernamentale locale:

Agenţia pentru Informarea şi Dezvoltarea Organizaţiilor
Neguvernamentale (AID-ONG)

Asociaţia Academia de Advocacy (AAA)

Asociaţia Pro Democraţia, club Timişoara

Centrul Euroregional pentru Democraţie (CED)

Confederaţia Întreprinzătorilor Particulari Timiş (CIPT)

Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara (FALT)

Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului, filiala Timiş (LADO)
GIL Timişoara şi membrii săi au beneficiat de finanţare şi, respectiv,
training şi consultanţă în cadrul unor proiecte administrate de
următoarele organizaţii de notorietate naţională şi internaţională:
Fundaţia Transforma, Transparency Internaţional România, Centrul de
Resurse Juridice şi Centrul de Resurse pentru Participare Publică.
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Capitolul 2
Instrumente de sprijin al integrităţii
2.1 De ce trebuie să sprijinim integritatea în cadrul
organizaţiei noastre
Atenţia de care se bucură conceptul de integritate pe plan
internaţional este în strânsă legătură cu modul în care se practică
managementul organizaţional. Credem că o astfel de legătură este
necesară, însă ea trebuie echilibrată cu atenţia ce trebuie acordată
creării unui climat de încredere în interiorul unei organizaţii. Fără un
climat de încredere internă, o organizaţie nu va putea funcţiona
eficient. Nivelul de încredere va creşte semnificativ atunci când
misiunea organizaţiei este acceptată şi împlinită de salariaţii acesteia aceasta acţionând, în egală măsură, şi ca un mijloc de stimulare a
dezvoltării personale. Încrederea şi integritatea sunt cele două feţe
ale aceleiaşi monede.
Aşadar, este important să aplicăm şi să utilizăm instrumente de
sprijin al integrităţii, dar este insuficient pentru a menţine integritatea
în interiorul unor instituţii precum cele din administraţia publică
locală. Fără atitudini corecte din partea funcţionarilor publici şi aleşilor
locali, instrumentele de sprijin al integrităţii vor avea un impact
neglijabil. Poate chiar apărea ideea unei lipse "convenabile" de
integritate.
O analiză corespunzătoare a problemelor din administraţia locală şi a
cauzelor acestora este indispensabilă înaintea alegerii instrumentelor
necesare. Fiecare ţară, fiecare localitate se caracterizează printr-o
situaţie unică, ce prezintă oportunităţi şi probleme specifice. Fără
îndoială, există şi caracteristici comune. În ceea ce priveşte
integritatea, se poate spune că lipsa de transparenţă şi comunicarea
slabă cu cetăţenii sunt factori hotărâtori oriunde. De exemplu, dacă
poate fi asigurat un flux transparent de informaţii dinspre instituţia
publică către cetăţeni, atunci abuzul de putere şi de funcţie se va
diminua, în timp ce integritatea este menţinută.
Ce poate face instituţia publică pentru a-şi îmbunătăţi permanent
nivelul de integritate? Nu vom furniza "reţete" speciale pentru
aplicarea instrumentelor de sprijin al integrităţii - acestea se pot
regăsi în alte publicaţii (precum cele editate de Transparency
International). Ne vom limita la descrierea acestor instrumente,
explicând modul în care acestea acţionează şi obiectivele ce pot fi
atinse utilizându-le. Astfel, putem distinge 3 tipuri de instrumente:

instrumente de informare şi transparenţă instituţională;

instrumente ce asigură un flux transparent de informaţii;

instrumente pentru rezolvarea problemelor şi reclamaţiilor.
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Nu acceptaţi niciodată, la nivel instituţional, măsuri precum codurile
de conduită profesională sau sancţiuni disciplinare ce nu pot fi
implementate. Imposibilitatea de implementare a astfel de măsuri
duce la creşterea indisciplinei şi indiferenţei, cu repercusiuni asupra
altor sectoare de activitate.
2.2 Instrumente de informare şi transparenţă instituţională
Un sfat util: clarificaţi-vă promisiunile; faceţi astfel încât toată lumea
să înţeleagă: ce condiţii trebuie îndeplinite, ce documente trebuie
elaborate, ce sumă de bani trebuie plătită şi cât timp durează până la
obţinerea unei aprobări. Cu alte cuvinte: nu lăsaţi pe nimeni în
"întuneric". Îndepliniţi-vă promisiunile şi - dacă dintr-un motiv sau
altul nu puteţi să o faceţi - oferiţi informaţii despre unde se poate
depune o sesizare. Şi asta face parte din profesionalismul unei
instituţii publice.
a. Standarde de calitate
Necazurile cauzate de lipsa de integritate încep când se
constată lipsa standardelor, procedurilor şi răspunderii - şi
toată lumea face "ceea ce trebuie". Rezultă că nimeni nu ştie
la ce să se aştepte şi orice situaţie poate fi exploatată în
propriul interes. Cu certitudine, calitatea serviciilor va lăsa de
dorit.
Principala problemă este legată de "putere". Cunoscutul
sociolog francez Michel Crozier (specializat în studiul
birocraţiei) definea puterea ca fiind "capacitatea de a-i ţine pe
ceilalţi în întuneric cu privire la propriile intenţii, şi de a
transmite cât mai puţine informaţii posibil". Ascunderea
intenţiilor şi refuzul de a oferi informaţii duce la o puternică
senzaţie de nesiguranţă. Înseamnă, în acelaşi timp, şi o
dovadă de putere - însă acea putere ce poate fi uşor
transformată în abuz. Aşadar, pentru a reduce riscurile de
abuz de putere (şi corupţie în acest sens) - transparenţa,
înţelegerile, introducerea unui set de reguli de urmat şi - nu
ultimul rând - comunicarea clară cu toate părţile implicate
sunt condiţii obligatoriu de îndeplinit. Cu alte cuvinte:
standarde de calitate şi comunicarea acestora stimulează
integritatea.
Cum să îmbunătăţim calitatea? Serviciile furnizate de
administraţia publică trebuie enumerate alături de standardele
de calitate corespunzătoare. Standardele de calitate pot fi
(dacă este cazul): durata maximă şi condiţiile de eliberare a
unui document, termene-limită, cine este eligibil, costul unei
operaţiuni, cum (şi unde) se poate plăti, ce aşteptări trebuie
să aibă cetăţenii etc. De asemenea, trebuie oferite informaţii
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despre posibilităţile de a depune plângeri pentru cazurile în
care standardele respective nu sunt respectate.
În primul rând, toate procedurile ce privesc serviciile oferite
publicului trebuie structurate şi "cartografiate": dacă este
vorba de un serviciu anume, se începe cu solicitarea făcută de
client (cetăţean, instituţie sau oricine altcineva), informaţiile
necesare şi modul de procesare al acestora, funcţionarii
implicaţi în aceste operaţiuni, sarcinile şi responsabilităţile
fiecăruia, procedurile de verificare, de luare a deciziilor, de
control şi de livrare. Motto-ul calităţii trebuie să fie: reduce,
renunţă, reorganizează.
În unele ţări - cetăţenii, organizaţiile neguvernamentale şi
sectorul privat sunt invitaţi să participe în derularea acestui
proces. Este foarte important ca administraţia locală să
primească feedback (sau reacţii) din partea comunităţii cu
privire la serviciile publice şi - la fel de important - să-l
utilizeze pentru a le îmbunătăţi. Dar mai este ceva: clienţii au,
desigur, aşteptări cu privire la serviciile publice - şi, prin
implicarea lor activă în procesul descris mai sus, ei vor deveni
parteneri esenţiali ai administraţiei locale şi vor furniza în mod
consistent şi regulat informaţiile necesare pentru a ţine
funcţionarii în alertă. Lipsa de scrupulozitate şi absenţa
conştiinţei profesionale sunt primii paşi către lipsa de
integritate.
Cum se implică partenerii? Organizarea, în mod regulat, de
focus grupuri cu principalii factori interesaţi sau întruniri
publice în care cetăţenii, instituţiile locale, funcţionarii publici
şi experţi se întâlnesc şi discută modalităţi de îmbunătăţire a
calităţii serviciilor.
Stabilirea de standarde de calitate nu este suficientă, totuși.
Acestea trebuie testate şi monitorizate intern, şi evaluate în
mod regulat de consultanţi externi. Odată ce standardele sunt
stabilite şi s-a început aplicarea lor, trebuie măsurată eficienţa
lor. Se recomandă evaluarea standardelor cel puţin o dată la
doi ani.
Capacitate de lucru suficientă şi angajament pentru servicii de
înaltă calitate. Urmează ca funcţionarii publici să aibă efectiv
capacitatea de lucru. Nu există calitate fără capacitate de
lucru. De aceea, funcţionarii trebuie instruiţi în mod regulat şi
supervizaţi pentru a avea capacitatea necesară, experienţă şi
cunoştinţe suficiente.
Lipsa de calitate este mai mereu cauzată de diverse forme de
politizare a administraţiei, având ca rezultat favoritismele.
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În Italia, influenţa partidelor politice manifestată prin numirea
de persoane în posturi-cheie din administraţia publică se
numeşte "lottizzazione". Partidele numesc proprii membri în
diverse funcţii din administraţie doar pentru a-i răsplăti. În
alte ţări, dimpotrivă, partidele politice caută poziţii importante
în alte sectoare de activitate şi marginalizează rolul
funcţionarilor publici. Ambele abordări duc la o scădere
drastică a calităţii în administraţia publică.
Aşadar, recrutarea funcţionarilor publici trebuie realizată pe
baza profesionalismului, iar acolo unde acesta lipseşte, trebuie
compensat printr-o formare profesională adecvată. Totuşi,
doar profesionalismul nu este suficient. Trebuie să ne
asigurăm că persoana ce va fi angajată îşi va utiliza
cunoştinţele profesionale şi eforturile la locul de muncă în
direcţia îndeplinirii misiunii instituţiei. Conducerea instituţiei
trebuie să ofere dovezi de angajament şi profesionalism
pentru a servi drept model pentru angajaţi. Lipsa
angajamentului profesional este una din caracteristicile cel
mai des întâlnite ale unei conduceri de slabă calitate - şi o
modalitate eficientă de a "sabota" integritatea.
b. Informaţii despre servicii: informaţii despre
standardele de calitate
Standardele trebuie comunicate publicului în mod regulat şi
trebuie să fie clare şi accesibile. Mijloacele ce pot fi utilizate
sunt: pliantele, broşurile, anunţurile în mass-media, websiteul etc.
Cetăţenii au dreptul de a şti la ce să se aştepte atunci când
apelează la servicii publice. Incertitudine înseamnă lipsa
calităţii. În general, cetăţenii apreciază când sunt informaţi şi
încrederea lor în administraţie trebuie măsurată şi astfel.
Unele primării oferă cetăţenilor ce doresc un anumit serviciu
un formular informativ ce conţine toate elementele relevante:
condiţiile de livrare, ce date sunt necesare, durata de livrare,
costurile ce rezultă din prestaţie - dar şi alte aspecte
importante. Toţi potenţialii beneficiarii ai serviciilor trebuie să
aibă acces la un birou de sesizări şi reclamaţii. Unele
municipalităţi chiar oferă despăgubiri în cazul în care nu-şi
îndeplinesc promisiunile/
Odată ce toată lumea ştie la ce să se aştepte, cetăţenii pot să
ofere feedback despre calitatea serviciilor. Chestionarele de
evaluare sunt cea mai simplă cale de a obţine acest feedback
- iar informaţiile obţinute vor oferi indiciile necesare pentru a
constata calitatea serviciilor oferite şi ce se poate face pentru
a le îmbunătăţi.
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În concluzie: dacă...

...standardele de calitate au fost stabilite;

...funcţionarii publici au fost informaţi despre aceste
servicii;

...sunt bine "echipaţi" pentru a putea presta serviciile
publice conform acestor standarde;

...clienţii (cetăţeni, instituţii) sunt informaţi şi aşteaptă
ca serviciile să le fie furnizate;

...clienţii (cetăţeni, instituţii) au posibilitatea de a oferi
feedback...
...atunci calitatea şi integritatea serviciilor este aproape
garantată!
c.

Principii de transparenţă instituţională
Aplicarea legii privind o "guvernare deschisă"
Legea română oferă un cadru util pentru aplicarea principiilor
de bună guvernare. Cetăţenii au dreptul de a obţine informaţii
despre administraţia locală şi centrală, iar primăria trebuie să
fie pregătită pentru a reacţiona prompt.
Cultura "deschiderii"
Transparenţa comunicării - cu cât mai deschisă şi mai
comunicativă este administraţia, cu atât sporesc şansele de
integritate, mai ales în domeniile achiziţiilor publice şi luării
deciziilor. Pentru a fi într-adevăr deschisă, administraţia
trebuie să practice o adevărată "cultură a deschiderii".
Aceasta trebuie să se desfăşoare pe mai multe nivele:

prin mijloace logistice: spaţii deschise, birouri cu
pereţi transparenţi, uşi deschise;

prin servicii intranet accesibile tuturor funcţionarilor
publici;

prin comunicare în dublu sens, ceea ce înseamnă că
partenerii de discuţie (interni şi externi) doresc să
ofere informaţii şi răspund pentru acestea;

printr-un website accesibil de către publicul larg;

prin mijloace specifice de creare a oportunităţilor de a
oferi răspunsuri;

prin stabilirea, în limite rezonabile, a unui număr de
informaţii confidenţiale;

printr-un proces de recrutare deschis şi cinstit;

prin oferirea de informaţii cu privire la achiziţiile
publice realizate de administraţie;

printr-o deschidere permanentă faţă de mass-media şi
prin manifestarea voinţei de a fi monitorizaţi (şi
criticaţi!);
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prin deschidere faţă de toate relaţiile de muncă din
interiorul instituţiei.

d. Motivarea profesională a funcţionarilor publici
Motivarea
Una din caracteristicile cruciale (însă deseori lăsată uitării) ale
principiilor de conducere ale unei instituţii este atragerea
frecventă a atenţiei asupra misiunii şi viziunii unei organizaţii,
ca şi asupra valorilor şi normelor acesteia.
Bineînţeles, aceasta nu este suficientă. Primarii şi conducătorii
altor instituţii publice trebuie să aibă motivaţia şi abilităţile
necesare pentru a-i motiva pe ceilalţi, ca şi pentru a-i
convinge să pună în practică misiunea, viziunea, valorile,
standardele şi normele instituţionale. Cu alte cuvinte,
angajamentul trebuie să vină "de sus" şi trebuie împărtăşit cu
ceilalţi.
Informaţiile despre valori, standarde şi norme este insuficient.
Oamenii trebuie să fie motivaţi cumva pentru a le pune în
practică. Oamenii motivaţi în mod pozitiv au tendinţa de a fi
deschişi faţă de organizaţia în care muncesc şi îi stimulează şi
pe ceilalţi să fie la fel. Împreună creează o atmosferă de
deschidere şi transparenţă, fără loc pentru secrete. La rândul
ei, această atmosferă este o garanţie de încredere pentru
cetăţeni.
Misiunea administraţiei locale se centrează în jurul a trei
concepte-cheie:

standarde de moralitate publică;

cultură profesională;

orientarea către furnizarea de servicii.
Profesionalizare versus politizare
Una din principalele probleme în administraţia locală este
tendinţa către politizare a actului administrativ.
În ţările unde există un înalt grad de politizare, şansele ca
finanţarea partidelor politice sau a politicienilor să se facă prin
corupţie şi fraudă cresc. Chiar şi în sisteme administrative
lipsite de corupţie, există mijloace la dispoziţia partidelor prin
care finanţarea acestora devine coruptibilă. Politicienii cu ştate
vechi de activitate pot împovăra bugetul local sau diverse
societăţi comerciale cu cheltuieli electorale sau personale. Pe
de altă parte, angajaţii instituţiilor publice văd în aceste
practici ca fiind o modalitate de a-şi păstra postul sau de a fi
promovaţi.
Într-un sistem slab din punct de vedere profesional, politicienii
pot fi tentaţi să facă diverse aranjamente, să obţină diverse
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contracte (ce înseamnă coruperea altor funcţionari publici sau
politicieni) în schimbul unor plăţi compensatorii.
De asemenea, politizarea actului administrativ are şi un
impact negativ important asupra procesului de recrutare şi de
promovare a personalului, acesta favorizând persoane ce nu
deţin abilităţile potrivite pentru funcţiile ce vor fi ocupate - în
felul acesta, întregul sistem administrativ devine lipsit de
profesionalism. Bineînţeles, mai devreme sau mai târziu, orice
funcţionar public ce a fost selectat cu ajutorul unui partid
politic va trebui să "plătească" într-un fel sau altul.
O cultură profesională cu standarde bine definite - inclusiv o
conştiinţă morală puternică - este de cea mai mare
importanţă, ca şi conştientizarea riscurilor pe care le implică
politizarea de orice fel a actului administrativ. Toate au impact
direct şi extrem de negativ asupra calităţii serviciilor publice
furnizate de administraţia locală.
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Capitolul 3
Evaluarea şi auditul în general
Deseori, termenul de audit este sinonim cu auditul financiar, mai
precis cu evaluarea bonităţii unui proiect sau activităţilor derulate
într-o instituţie din punct de vedere al eficienţei, oportunităţii şi
evidenţierii costurilor. În România, bunăoară, acest tip de evaluare
era confundat cu controlul financiar de stat iar echipa de auditori
devenea o adevărată sperietoare pentru cei ce urmau să se supună
evaluării. Cu timpul, o dată cu asimilarea metodelor şi tehnicilor de
management performant, instituţiile româneşti au devenit tot mai
conştiente de rolul şi importanţa auditului în viaţa lor.
Pentru a înţelege pe deplin ce înseamnă auditul, trebuie însă să
detaşăm în primul rând evaluarea activităţilor de cea financiară desigur, fără a o ignora. Raţiunea pentru care se produce această
desprindere este simplă: interpretările diferite asupra modului în care
au fost gestionate costurile anumitor activităţi pot genera erori de
apreciere asupra modului în care au fost atinse obiectivele unei
organizaţii, iar resursele ce nu pot fi cuantificate (resurse de timp,
umane etc.) nu sunt luate în calcul. O scurtă enumerare a
principalelor concepte ce stau la baza unui audit este însă necesară
pentru determinarea corectă a metodologiei de audit ce urmează a fi
studiată.
3.1 Evaluarea şi monitorizarea
"Evaluarea reprezintă aprecierea atotcuprinzătoare a performanţei
unei organizaţii în atingerea ţelurilor sale şi promovarea propriilor
valori. Poate varia de la obiective concrete la unele mai generale,
ajungând până la revizuirea organizaţiei şi a tuturor activităţilor sale."
(definiţie a National Council for Voluntary Organisations, 1991)
De ce evaluăm? Multă vreme, monitorizarea şi evaluarea au fost
considerate funcţii ce trebuie îndeplinite doar de către managementul
unei organizaţii şi, de asemenea, că sunt improprii sectorului public.
Dar instituţiile publice - ca şi proiectele realizate cu fonduri publice
sau cu asistenţă financiară internaţională - sunt primele care au
nevoie de un proces de evaluare bine conceput, planificat şi realizat
pentru a putea aprecia în ce măsură îşi realizează eficient rolul ("în
fond, o societate comercială poate pur şi simplu să se uite la bilanţul
contabil!"5). Procesul de evaluare este din ce în ce mai frecvent
utilizat ca instrument atât în interiorul instituţiilor cât şi în relaţiile
externe (cu finanţatori, parteneri, contractanţi şi mai ales cu
comunitatea).
5

Aserţiune des întâlnită în sectorul de afaceri.
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Evaluarea reprezintă măsurarea performanţei şi progresului unui
proiect sau a unei organizaţii comparativ cu planificarea propusă.
Măsurătoarea oferă informaţii necesare managerului în procesul de
luare a deciziilor. Evaluarea trebuie să fie credibilă în ochii tuturor
celor afectaţi.
Evaluarea se concentrează asupra a patru aspecte principale: resurse
investite, activităţi desfăşurate, rezultate obţinute şi impactul
realizat, şi trebuie să răspundă la următoarele întrebări:
 în ce măsură s-au atins obiectivele şi dacă nu, de ce?
 în ce măsură munca (activitatea) a meritat să fie prestată?
 în ce măsură a fost bine făcută?
 în ce măsură resursele au fost utilizate în mod eficient?
 ce anume a rămas nerezolvat?
Pentru a putea fi realizată, evaluarea necesită existenţa unei etape
intermediare (monitorizarea), şi presupune stabilirea în prealabil a
unor indicatori şi standarde de performanţă.
Monitorizarea este procesul de colectare sistematică şi analizare a
informaţiilor cu privire la activităţile unei instituţii sau a unui proiect.
Monitorizarea ne ajută să efectuăm o verificare regulată a ceea ce
facem în mod curent, iar informaţiile pot reprezenta indicatori atât
cantitativi, cât şi calitativi.
O evaluare eficientă presupune câteva cerinţe esenţiale:
 obiectivele să fie clare celor evaluaţi, de la bun început;
 monitorizarea trebuie să se efectueze pe parcursul întregii
activităţi, iar informaţiile trebuie culese şi prelucrate cu grijă altfel, munca evaluatorului este fie inutilă, fie superfluă;
 cei care sunt evaluaţi trebuie să dorească să aibă o atitudine
critică vis-à-vis de activitatea lor şi de organizaţia în care îşi
desfăşoară activitatea;
 evaluarea nu are nici un sens să fie făcută dacă persoanele
evaluate nu sunt capabile să admită că au comis greşeli sau
că nu şi-au atins obiectivele;
 după evaluare, oamenii trebuie să-şi dorească să procedeze la
schimbările impuse de rezultatele evaluării sau să lase
instituţia să producă aceste schimbări.
3.2 Auditul
Auditul este un proces ce combină evaluarea stadiului în care se află o
organizaţie sau un proiect şi evaluarea procesului de planificare.
Astfel, auditul poate fi considerat cel mai eficient şi complet
instrument de evaluare. Şi asta datorită complexităţii metodelor şi
tehnicilor utilizate pentru auditare, precum şi elementelor
caracteristice ştiinţelor sociale folosite.
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Auditul este, de regulă, orientat spre validarea activităţii organizaţiei /
proiectului decât spre anularea acestora. Managerii care înţeleg acest
lucru îşi programează în mod curent activităţi de audit (extern sau
intern) iar raportul auditorilor este prezentat tuturor celor implicaţi de
activităţile evaluate.
Orice audit are similitudini cu procesul obişnuit de evaluare. Astfel,
fazele (în timp) pe care le parcurge de obicei auditul sunt
următoarele:
Determinarea şi analiza stadiului în care se află organizaţia /
proiectul.
Dacă auditul se produce la final, lucrurile sunt cu atât mai complicate
deoarece orice concluzie drastică la ar putea ajunge auditorii nu va
avea efect decât asupra viitoarelor activităţi ale echipei auditate. Dacă
auditul se realizează în plină desfăşurare a activităţilor, decizia de
continuare (cu îmbunătăţiri sau nu) pare a fi una normală, în timp ce
decizia de oprire a activităţilor este - de regulă - percepută ca un
dezastru. De fapt, oprirea în timp util a derulării unui proiect (sau a
unei activităţi din cadrul unei organizaţii) este o măsură dintre cele
mai eficiente, în acest fel evitându-se alte pagube sau limitarea, în
bună măsură, a unei percepţii negative.
Preconizarea stadiului viitor
Auditul este unul din instrumentele de evaluare care oferă cele mai
precise informaţii cu privire la viitorul unei organizaţii. Ţinând seama
de recomandările auditorilor, instituţia va lua măsurile necesare
pentru a evita continuarea procedurilor nesatisfăcătoare din punct de
vedere operaţional şi a cheltuielilor nerealiste sau fără sens.
Verificarea stadiului de îndeplinire a obiectivelor (sau de
finalizare a activităţilor-cheie)
O bună planificare a obiectivelor şi activităţilor, chiar şi în cazul
dificultăţilor întâmpinate în procesul de implementare, rezultă într-o
evaluare realistă şi lipsită de concluzii neprevăzute. Auditorii vor avea
bine clarificate obiectivele şi activităţile-cheie şi vor putea să-şi
centreze munca şi evaluarea performanţelor în jurul acestor concepte.
Estimarea riscurilor
Un corolar al activităţilor de evaluare precedente, analiza mediului
intern şi extern în care se desfăşoară activităţile unei organizaţii este
vitală pentru un audit. În cazul programelor deja finalizate, această
analiză va oferi informaţiile de bază pentru începerea unui nou ciclu
de proiect.
Informaţii pertinente altor organizaţii / proiecte similare
Una din greşelile frecvente ale managerilor se referă fie la
"anonimizarea" organizaţiei / proiectului, fie la evitarea schimbului de
informaţii şi consultarea cu alte instituţii din domeniu, derulate
concomitent sau nu. Din acest motiv, auditul oferă şi o viziune de
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ansamblu asupra mediului extern de lucru, pentru a plasa
corespunzător - în termeni de impact şi durabilitate - activităţile într-o
sferă generală.
Determinarea propriilor limitări
Orice audit, datorită faptului că se bazează pe informaţii, date,
înregistrări etc. colectate prin sistemul de monitorizare şi evaluare, îşi
are propriile limitări. Între sarcinile asumate de auditori nu poate fi
inclusă aceea de a colecta informaţii cantitative / calitative în locul
celor îndreptăţiţi să o facă. Din acest motiv, există nenumărate cazuri
în care auditorii au sesizat absenţa informaţiilor pertinente unei
evaluări complete şi au menţionat, fie în raportul final, fie pe
parcursul desfăşurării activităţilor, limitările la care este supus auditul
(sau, după caz, imposibilitatea continuării sale).
Nivelele la care se derulează un audit:
Audit general - poate fi derulat de echipe de experţi, fără să fie nevoie
de specialişti. Este o bună oportunitate de a schimba experienţe cu
alte compartimente din interiorul aceleiaşi instituţii. Auditul general
este limitat de resursele (financiare, de timp) disponibile auditorului
(acesta nefiind de specialitate). Evaluarea are un caracter general şi
se bazează pe datele existente şi de empirism.
Audit detaliat - este derulat de experţi auditori şi se contractează.
Urmează, de regulă, auditului general şi se bazează pe concluziile
acestuia (sau cel puţin le ia în calcul). Utilizează instrumente de
măsură specifice şi metode avansate de corelare a datelor.
Audit tehnic - este desfăşurat de experţi auditori de mai multe
specialităţi - auditori operaţionali, auditori financiari, auditori ai
sistemelor de calitate etc. Necesită sprijin specializat şi se derulează,
în general, atunci când instituţia este în curs de certificare.
Etapele auditului
Pre-auditul (planificarea auditului): este etapa în care se hotărăşte
dacă auditul poate fi realizat, care sunt resursele necesare şi la ce
limitări este supus.
Auditul propriu-zis: aplicarea instrumentelor de evaluare asupra
informaţiilor colectate în timpul procesului de monitorizare.
Post-auditul: beneficiul etapei precedente pentru instituţia / proiectul
auditate se reflectă în capacitatea de a utiliza eficient recomandările
rezultate.
3.3 Măsurarea performanţei
Ciclul planificare - monitorizare - control
Planificarea activităţilor, verificarea derulării acestora şi compararea
rezultatelor reale cu cele planificate, precum şi alegerea acţiunilor
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corective sunt baza unui sistem eficient de evaluare. Elementele-cheie
care trebuiesc planificate, monitorizate şi controlate sunt termenele
de realizare a activităţilor, costurile şi performanţele.
Construirea sistemului de monitorizare
Primul pas este identificarea factorilor-cheie care vor fi controlaţi - de
exemplu numărul de ore lucrate, nivelul de satisfacţie al clientului /
beneficiarului etc. Criteriile de evaluare a performanţei, indicatorii,
standardele şi procedurile de culegere a datelor trebuie stabilite
pentru fiecare element ce trebuie măsurat. Standardele nu sunt
întotdeauna constante, fiindcă pot apărea schimbări ca urmare a
factorilor interni sau externi (tehnologie, client, comunitate etc.).
Trebuie identificate informaţiile care vor fi colectate: date contabile,
de operare, rezultatele testelor (note, punctaje), reacţiile clienţilor,
schimbări ale specificaţiilor. Natura acestor date este dictată de
obiectivele organizaţiei dar şi de necesităţile beneficiarilor / clienţilor.
Colectarea datelor
Ştiind ce date trebuie culese, ne punem întrebarea firească "cum să le
culegem?". Evident, apar o serie de întrebări:
 datele trebuie culese înainte sau după un anumit eveniment?
 este necesar sa se colecteze datele referitoare la cost şi timp
la acelaşi moment?
 ce facem atunci când este dificil să aflăm diferite aspecte
datorită temerilor personalului de a furniza informaţii asupra
performanţelor negative?
O mare proporţie din datele colectate iau una din formele următoare:
 frecvenţă - o măsurare a şanselor de apariţie a unui
eveniment;
 cantitate: date, unităţi monetare, ore, număr de resurse
utilizate - care sunt raportate, de regulă, sub formă de
numere;
 aprecieri subiective: pentru calitate, moralul echipei;
 rapoarte - indicatori indirecţi; trebuie să ne asigurăm că
legătura între acest indicator şi măsurarea performanţei dorite
este cât mai directă;
 caracterizări verbale - pentru aspecte cum ar fi calitatea
colaborării între membrii echipei, calitatea comunicării cu
beneficiarul / clientul. Atâta timp cât setul caracterizărilor este
limitat iar înţelesul termenilor clar pentru toată lumea, aceste
date sunt acceptabile.
După culegerea datelor, sunt generate rapoarte asupra derulării
activităţilor, starea programelor, costuri, abateri etc. Cauzele şi
efectele trebuie identificate şi remarcate tendinţele. Planurile,
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tabelele, graficele, trebuie actualizate. În mod special, graficele Gantt
şi PERT/CPM trebuiesc frecvent actualizate.
Criteriile de evaluare şi indicatorii
Aşa cum am menţionat mai sus, monitorizarea şi evaluarea presupun
stabilirea unor criterii de evaluare, indicatori de performanţă,
standarde de performanţă şi a metodelor de măsurare a acestora.
Criteriile de evaluare sunt aspectele considerate relevante pentru
aprecierea performanţei activităţii pe care o evaluăm. Aspectele ce se
pot măsura în timpul activităţii vor face obiectul monitorizării, în
vreme ce altele care ţin de impact vor fi abordate prin evaluare.
În general, pentru fiecare criteriu de evaluare trebuie estimat care
este nivelul optim (maxim, mediu, minim) de îndeplinire a cerinţelor.
Acest nivel se stabileşte cu ajutorul indicatorilor de performanţă şi,
uneori, prin exprimarea unor standarde clare.
Indicatorii de performanţă reprezintă unităţile de măsură utilizate
pentru evaluarea performanţei prin prisma criteriilor stabilite. În
funcţie de criteriul utilizat pentru evaluarea performanţei, indicatorii
pot fi:
Indicatori cantitativi: măsoară cantitatea (de servicii, de clienţi, de
timp, etc.) şi sunt cei mai uşor de măsurat. De exemplu: prezenţa la
un curs, frecvenţa de utilizare a unui serviciu, nr. de ore pe zi pentru
o anume activitate etc.
Indicatori financiari: măsoară nu doar costurile directe (transport,
cazare, salariul unui angajat, etc.) ci şi cele indirecte (chirie,
întreţinere, administrare). De exemplu: cost/unitate, rata lunară etc.
Indicatori calitativi: nu măsoară cât de mult se face, ci cât de bine sau
cât e bun este produsul, serviciul sau cantitatea măsurată. Indicatorii
de calitate pot fi interni sau externi şi se exprimă, de regulă, ca şi
indicatorii cantitativi (însă trecuţi printr-o apreciere calitativă). De
exemplu: rata de absolvire a unui curs, accesul crescut la servicii de
sănătate etc.
Indicatori de proces: se concentrează pe cum se iau deciziile de
management (cine este implicat în luarea deciziilor şi cum, cum se iau
deciziile, cum se transmit celor interesaţi, durata unui fenomen etc.).
De exemplu: existenţa unor rapoarte juridice între două instituţii,
durata unei şedinţe etc.
Indicatori de impact: se concentrează pe efectele produse prin
activitatea organizaţiei şi beneficiile obţinute. Efectele şi beneficiile
pot fi pe termen scurt şi pe termen lung. De exemplu: nr. de
absolvenţi angajaţi, rata şomajului în urma disponibilizărilor de
personal etc.
Indicatori comparativi: implică compararea a ceea ce face proiectul
(sau organizaţia) în termen de activităţi, servicii, produse, rezultate,
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calitate şi orice altceva cu ceea ce fac alte proiecte, proprii sau ale
altei organizaţii, sau cu a nu face nimic. De exemplu: rata de succes a
proiectelor finanţate din fonduri europene, nivelul salariilor dintr-o
organizaţie în raport cu nivelul "pieţei" etc.
Standardele de performanţă ne arată nivelul de performanţă la care
putem considera că ne-am atins obiectivele şi am asigurat calitatea
dorită. Pentru a fi utilizabile, standardele trebuie să fie clare
(redactate într-un limbaj uzual şi fără ambiguităţi), precise (să
stabilească concret ce se aşteaptă şi cât mai exact posibil),
măsurabile (astfel ca organizaţia să poată aprecia în măsură ele sunt
respectate şi dacă pot fi ridicate), tangibile (există resursele necesare
pentru a putea respecta standardele?).
Aproape orice instituţie posedă, într-o formă sau alta, anumite
standarde de performanţă; înainte de a stabili noi standarde, este
bine să fie identificate cele deja existente. O mare atenţie trebuie
acordată alegerii standardelor astfel încât, pe de o parte să fie
tangibile şi pe de altă parte să reprezinte o provocare reală pentru cel
care este evaluat, un standard prea jos putând duce la scăderea
inutilă a performanţei (de exemplu, dacă există un standard de a
răspunde la orice solicitare din partea beneficiarilor în 10 zile, va
exista puţină încurajare pentru a răspunde în 3 zile, deşi acest lucru
ar fi în mod normal posibil).
3.4 Colectarea datelor
Statistici: cea mai simplă formă de monitorizare se bazează pe
indicatori cantitativi. Se poate folosi în cuantificarea numărului de
oameni care participă la activităţi, a numărului de beneficiari, a
banilor cheltuiţi zilnic etc. Întrebările la care răspundem prin statistici
sunt, de obicei: cât de mult? şi câţi (câte)?
Informaţiile calitative: acestea se pot referi, de exemplu, la subiectele
acoperite în cadrul unui seminar de instruire, sfaturile oferite de un
consilier, de ce anume instruire au beneficiat membrii etc. Principalele
întrebări la care se răspunde sunt: ce am făcut?, ce efecte a avut
ceea ce am făcut?
Jurnalele: prin jurnale se poate înregistra şi urmări ce muncă a depus
fiecare persoană implicată. Acest tip de monitorizare poate fi folosit
doar dacă există un acord general în privinţa utilizării lui şi dacă
oamenii sunt sinceri atunci când declară ce şi ce nu au făcut.
Întrebările la care se răspunde prin acest tip de monitorizare sunt:
cine a făcut?, ce? şi când?
Observaţiile: sunt folosite, de regulă, observaţiile unor persoane care
nu sunt direct implicate în activităţi. În cazul în care observarea nu
este efectuată de persoane cu pregătire specială, observaţiile pot fi
subiective. Spre exemplu, dacă un instructor spune că 15 persoane au
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participat la un curs la care au fost acoperite anumite subiecte,
aceasta este o observaţie obiectivă. Dacă însă spune că participanţii
au participat "din plin" şi s-au simţit foarte bine, aceasta este o
informaţie subiectivă. Un observator îşi pune întrebarea: ce văd? şi ce
aud?
Interviuri şi chestionare: o monitorizare bună şi sistematică
presupune colectarea informaţiilor de la membrii organizaţiei, clienţii
şi beneficiarii săi. În mod ideal, aceasta se face rugând persoanele
respective să completeze un chestionar scris sau să răspundă la
întrebări în cadrul unui interviu. Întrebările pot fi închise sau deschise.
Prin întrebări închise, numărul variantelor de răspuns posibile este
stabilit de către cel care intervievează. Întrebările deschise aduc, de
obicei, mai multă informaţie, dar răspunsurile la ele sunt mai greu de
prelucrat. O monitorizare bună implică, adesea, folosirea atât a
întrebărilor închise, cât şi a celor deschise.
Trecerea în revistă a datelor obţinute - monitorizarea în sine nu
înseamnă nimic, este doar un proces de colectare a informaţiilor.
Pasul următor îl reprezintă coroborarea informaţiilor obţinute şi a
datelor şi exprimarea lor într-o formă ce poate fi de folos celui care le
utilizează. Prin trecerea în revistă a datelor se obţin informaţii care
indică, de exemplu, ce activităţi au fost derulate sau servicii oferite
intr-o anumită perioadă de timp, cum şi de către cine au fost folosite
etc.
Pentru a putea justifica activităţile întreprinse sau pentru a atrage
sprijinul public pentru iniţierea, continuarea sau sprijinirea unor
activităţi este nevoie de rezultate măsurabile care să justifice
respectivul program şi să demonstreze efectele pozitive pe care
acesta le va avea asupra grupului ţintă / beneficiarilor identificaţi.
De asemenea, un proiect / program care are încă de la început
obiective clare şi un set de indicatori de succes măsurabili va fi mai
uşor de pus în practică (şi, respectiv, de auditat) pentru că cei care îl
implementează vor şti ce au de făcut şi vor putea analiza fiecare
acţiune propusă din perspectiva capacităţii acelei activităţi de a-i
apropia de scopul iniţial.
Înţelegerea şi acceptarea importanţei evaluării şi a avantajelor pe
care folosirea sistematică şi eficientă a acesteia în derularea
activităţilor unei organizaţii le poate avea, apar câteva întrebări: ce
este evaluarea sau cum trebuie să fie acest proces şi la ce ne ajută el.
3.5 Tipuri şi metode de evaluare
Evaluarea este de mai multe tipuri şi poate fi clasificată în funcţie de
mai multe criterii.
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După perioada în care se realizează evaluarea:
a) formativă - procesul de evaluare se derulează în acelaşi timp
cu implementarea programului (urmăreşte respectarea
calendarului prestabilit al activităţilor; permite schimbări
pentru adaptarea metodelor în vederea atingerii cu succes a
obiectivelor);
b) sumativă - se realizează la finalul unui program şi urmăreşte
monitorizarea completă a rezultatelor (este centrată pe
măsurarea rezultatelor şi oferă lecţii pentru viitor).
După metoda folosită pentru evaluare:
a) evaluarea participativă - este acea formă de evaluare în care
participă toate părţile implicate;
b) evaluarea prin comparaţie - este acea formă de evaluare în
care rezultatele sunt evaluate prin comparaţie cu acţiuni
similare ale aceleiaşi organizaţii, cu programe similare ale
altor organizaţii sau urmărind evoluţia în timp a programelor
organizaţiei (necesită atenţie sporită la alegerea termenului
de comparaţie);
c) evaluarea pe bază de formulare şi/sau chestionare - este o
formă de evaluare care poate fi aplicată atât pe parcursul
programului cât şi la finalul acestuia; oferă posibilitatea
colectării de informaţii complexe; necesită atenţie sporită la
construcţia instrumentelor de lucru - formulare şi/sau
chestionare;
d) evaluarea externă - este acea formă de evaluare în care se
folosesc evaluatori profesionişti; oferă avantajul unor tehnici
şi metode adecvate, organizate şi sistematice, care conferă
credibilitate rezultatelor.
3.6 Etapele evaluării / auditului
Un posibil model de evaluare cuprinde următoarele etape: construirea
modelului de evaluare, colectarea datelor, analiza datelor, raportarea
informaţiei, utilizarea informaţiei.
Construirea modelului de evaluare
Evaluarea trebuie să fie organizată, sistematică şi planificată pentru a
fi eficientă. Construirea modelului evaluării este o etapă esenţială
pentru succesul întregului demers. Alegerea metodelor şi tehnicilor
care vor fi folosite pentru evaluare şi a momentelor în care fiecare
dintre acestea trebuie aplicate trebuie să fie dublată de stabilirea unor
obiective clare pe care le urmărim prin procesul de evaluare. Este
important să ştim la ce întrebări căutăm răspunsuri şi pe ce ne bazăm
când pornim în căutarea acestor răspunsuri. Echipa trebuie să ştie
când începe evaluarea, la ce nivel se realizează şi ce dimensiune
specifică va fi evaluată.
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Evaluarea se poate face pe trei dimensiuni:
Contextul/mediul - mediul poate influenţa foarte puternic
implementarea unui program; anumite elemente contextuale pot
stimula sau obstrucţiona desfăşurarea activităţilor; luarea în
considerare a contextului înseamnă a ţine cont de nevoile şi specificul
grupului-ţintă (culturale, economice, sociale, demografice etc.);
evaluarea contextului/mediului ne ajută să înţelegem mai bine ce s-a
întâmplat şi de ce;
Procesul de implementare - evaluarea fiecărei activităţi în parte arată
ce funcţionează şi ce nu funcţionează bine şi permite schimbarea şi
adaptarea metodelor de acţiune pe parcurs pentru a evita finalizarea
activităţilor fără atingerea obiectivelor; evaluarea permanentă pe
parcursul implementării evidenţiază punctele slabe care trebuie
schimbate;
Rezultatele finale - evaluarea rezultatelor evidenţiază gradul de
atingere a obiectivelor şi permite identificarea rezultatelor
neaşteptate/ neprevăzute iniţial.
Utilizarea informaţiei
Datele culese în procesul de evaluare, prelucrate şi interpretate întrun raport de evaluare, trebuie utilizate eficient pentru beneficiul
organizaţiei/instituţiei şi al programelor derulate.
Rezultatele evaluărilor intermediare trebuie utilizate pentru
schimbarea şi adaptarea activităţilor, mijloacelor şi tehnicilor folosite
realităţii schimbătoare care poate influenţa atingerea obiectivelor
propuse sau pentru corectarea acţiunilor necorespunzătoare
prevăzute iniţial.
Rezultatele evaluărilor finale pot avea destinaţii diferite. La încheierea
unui program se pot redacta rapoarte de evaluare pentru clienţi,
finanţatori, parteneri, beneficiari, media sau pentru uzul intern al
organizaţiei/instituţiei.
Comunicarea rezultatelor obţinute şi măsurate printr-un proces de
evaluare trebuie să descrie realizările programului ca rezultat al
efortului tuturor celor implicaţi - angajaţi, voluntari, beneficiari. O
descriere adecvată a rezultatelor trebuie să evidenţieze legătura
dintre nevoia identificată, elementele incluse în activităţi (inputs),
rezultatul măsurabil al activităţii desfăşurate (outputs)şi impactul
asupra beneficiarilor (outcomes) după modelul: comunicarea
impactului - nevoia identificată - impact intrări rezultate/realizări.
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Capitolul 4
Metodologia de evaluare a integrităţii
administraţiei publice
4.1 Formularul de colectare a datelor
Formularul de măsurare a nivelului de integritate al administraţiei
publice locale este elaborat în două variante:
Formularul SM1 - ce se adresează categoriei "Cetăţeni";
Formularul SM2 - ce se adresează categoriei "Administraţie publică
locală" (APL).
Ambele formulare cuprind un număr de enunţuri similare, iar modul în
care se face punctarea este - de asemenea - similar.
Având în vedere că măsurătoarea integrităţii se face cu ajutorul unei
cercetări perceptive (se bazează pe percepţiile respondenţilor), pe
parcursul acesteia se analizează următoarele 5 concepte-cheie:
ETICĂ ŞI MORALITATE
IMPARŢIALITATE ŞI LIPSA CONFLICTELOR DE INTERESE
ÎNCREDERE ŞI RESPONSABILITATE
CALITATE ŞI COMPETENŢĂ
TRANSPARENŢĂ ŞI PARTICIPARE PUBLICĂ
Astfel, formularul cuprinde 5 (cinci) secţiuni - corespunzătoare celor 5
concepte descrise mai sus. Fiecare secţiune este compusă dintr-un set
de 5-8 enunţuri ce trebuie punctate de respondenţi, cu note începând
de la 0 la 5.
Modul cum sunt acordate notele depinde de părerile respondenţilor corespunzătoare nivelului de acord sau dezacord manifestat de
respondent pentru fiecare dintre enunţuri. Tabelul de mai jos prezintă
cele 5 caracteristici ale fiecărei note - ultima coloană evidenţiază
grafic "greutatea" fiecărei aprecieri în total.
Scor
5

A

4

B

3

C

2

D

1

E

0

F

Răspuns
Sunt în totalitate
de acord
Sunt în general de
acord
Mai mult acord
decât dezacord
Mai mult dezacord
decât acord
În general, sunt în
dezacord
Sunt în total
dezacord

Observaţii
Caracteristica solicitată se regăseşte
în totalitate în activitatea instituţiei
Caracteristica solicitată se regăseşte
în general în activitatea instituţiei
Caracteristica solicitată se regăseşte
deseori în activitatea instituţiei
Caracteristica solicitată se regăseşte
rareori în activitatea instituţiei
Caracteristica solicitată se regăseşte
ca excepţie în activitatea instituţiei
Caracteristica solicitată nu se
regăseşte sub vreo formă în
activitatea instituţiei
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Răspunsurile "nu ştiu", "nu răspund", "nu am nici o părere" etc. nu
sunt cuprinse de formular şi nu există posibilitatea de a fi punctate.
Respondentul trebuie avertizat din start că nu are posibilitatea de a
răspunde în afara celor 5 opţiuni descrise mai sus.
Categorii de respondenţi / eşantion
Colectarea datelor se va face utilizând un eşantion prestabilit, ce
cuprinde un număr maxim şi minim de respondenţi din fiecare
subcategorie:
1. Formularul SM1 - ce se adresează categoriei "Cetăţeni".
Această categorie cuprinde următoarele subcategorii:
a. cetăţeni obişnuiţi;
b. membrii Grupului de Integritate Locală (GIL);
c. activişti ONG;
d. persoane ce activează în mediul de afaceri;
e. persoane ce activează în mass-media.
2. Formularul SM2 - ce se adresează categoriei "Administraţie
publică locală" (APL). Această categorie cuprinde următoarele
subcategorii:
a. funcţionari publici (din cadrul primăriei localităţii);
b. consilieri locali (aleşi locali, membri în Consiliul Local).
În tabelul de mai jos sunt prezentate numărul de formulare per
fiecare categorie şi subcategorie, precum şi condiţiile ce trebuie
îndeplinite de respondenţi.
Categorie

Subcategorie
Cetăţeni
obişnuiţi

Nr. de formulare
Real
Pilot
min max
8
30
35

Membri GIL
Activişti ONG

2
1

5
5

10
5

Mediu de
afaceri
Mass-media

2

5

10

2

5

10

15

50

70

Cetăţeni

TOTAL
6

Observaţii
Aleşi în mod
aleatoriu6,
nestratificat7
Salariaţi sau
membri marcanţi ai
unor ONG
Antreprenori,
patroni, manageri
Ziarişti din presa
scrisă/audio/video

Studenţii cu reşedinţa în alte localităţi (ce-şi desfăşoară studiile în localitateaţintă) nu trebuie incluşi în această subcategorie.
7
Nu se face vreo stratificare a acestui eşantion în funcţie de vârstă, sex, cartier
etc. Condiţiile ce trebuie puse sunt: (1) reşedinţă stabilă în localitatea-ţintă şi (2)
disponibilitatea de a participa la procesul de colectare a datelor.
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Categorie

Subcategorie

Funcţionari
publici
APL
Consilieri
locali
TOTAL
TOTAL GENERAL

Nr. de formulare
Real
Pilot
min max
3
15
20
2

7

10

5
20

22
72

30
100

Observaţii
Angajaţi în
primărie8
Consilieri locali, din
diferite partide

4.2 Colectarea şi interpretarea datelor
Colectarea punctajelor se face utilizând exclusiv cele două formulare.
Înainte de începerea completării formularului, respondentul este
avertizat despre faptul că răspunsurile "nu ştiu", "nu răspund", "nu
am nici o părere" etc. nu sunt cuprinse de formular şi nu există
posibilitatea de a fi punctate (nu are posibilitatea de a răspunde în
afara celor 5 opţiuni). Dacă potenţialul respondent are reţineri cu
privire la acest aspect - se renunţă la completarea formularului şi se
utilizează un respondent de pe lista de rezervă. De asemenea, dacă
pe parcursul completării formularului respondentul insistă să utilizeze
o apreciere (un "răspuns") ce nu se regăseşte între cele 5 opţiuni
posibile, se întrerupe completarea şi se anulează formularul utilizându-se un alt respondent de pe lista de rezervă.
Operatorul de colectare a datelor trebuie să completeze caseta de
identificare de pe prima pagină a formularului. Numele şi prenumele
respondentului se notează numai cu acordul acestuia (nefiind
important).
În timpul completării chestionarului, în scopul uşurării procesului de
colectare a datelor, respondentul va avea în faţă tabelul din anexa 3
(reprodus mai sus), ce cuprinde răspunsurile posibile şi descrierea
acestora. Răspunsurile primite trebuie să fie A, B, C, D sau E (iar
respondentul trebuie instruit în acest sens).
Calculul punctajelor totale pe secţiuni şi a punctajului total per
chestionar, ca şi a scorului per formular sunt facultative.
Având în vedere că cele două formulare diferă prin numărul de
întrebări corespunzătoare fiecărei secţiuni, se impune o verificare
atentă a tipului de formular utilizat înainte de colectarea individuală a
datelor.

8

Funcţionarii publici din alte instituţii (Consiliu Judeţean etc.) intră în categoria
"cetăţeni obişnuiţi".
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Punctajele din formularele completate trebuie introduse într-o bază de
date.
Datele conţinute de formularele completate sunt confidenţiale, iar
operatorii ce urmează să colecteze datele trebuie să adere la această
prevedere prin semnarea unui angajament de confidenţialitate (anexa
4). Formularele completate se arhivează (nu se distrug!).
4.3 Calculul scorului (indicele de integritate)9
Indicele de integritate (IINT) reprezintă un număr, situat între 0 şi
100, ce determină o apreciere (subiectivă) a nivelului de integritate
dintr-o anumită instituţie publică. Pornind de la 0 (lipsă totală a
integrităţii) şi sfârşind la 100 (nivel maxim de integritate), indicele va
fi plasat pe o scală de măsurare ce va fi împărţită în 3 zone de
interes: nivel scăzut de integritate, nivel mediu de integritate,
nivel ridicat de integritate. Mai jos este prezentat un exemplu:

Legendă:
IINT = indicele de integritate (aici măsurat la valoarea exemplificativă
"43.65")
Valori-prag = valori sub care indicele de integritate I INT prezintă un
nivel scăzut / ridicat de integritate:

Lipsă de integritate (A): 00-60

Nivel redus de integritate (B): 61-69

Nivel mediu de integritate (C): 70-77

Nivel optim de integritate (D): 78-100
Indicele de integritate IINT se calculează după următoarea formulă:
IINT =

(PSM1 x 0.67) + (PSM2 x 0.56)

2
unde PSM1 şi PSM2 sunt punctajele medii ale celor două categorii de
respondenţi (cetăţeni / APL).
Punctajele medii PSM1 (corespunzător formularelor adresate
cetăţenilor) şi PSM2 (corespunzător formularelor adresate
administraţiei publice locale) sunt rezultate în urma însumării
9

Calculul indicelui de integritate nu face obiectul activităţii operatorilor de
colectare a datelor. Informaţiile cuprinse în acest capitol sunt informative.
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punctajelor totale ale formularelor complete. Valorile 0.67 (pentru
categoria "cetăţeni") şi 0.56 (pentru categoria "administraţie publică
locală") sunt necesare pentru a putea plasa punctajele pe o scară
între 0-100.
Simularea unui audit de integritate derulat
în perioada octombrie 2009 - octombrie 2012

Evoluţia indicelui de integritate în timp:
Luna măsurătorii
Octombrie 2009
Martie 2010
Octombrie 2010
Martie 2011
Octombrie 2011
Martie 2012
Octombrie 2012

Valoarea
indicelui
58
62
61
68
70
70
72

Evoluţie
semestrială
+6.9%
-1.61%
+11.5%
+2.9%
0%
+2.8%

Evoluţie
generală
+6.9%
+5.2%
+17.2%
+20.7%
+20.7%
+24.1%

4.4 Formularul de evaluare a integrităţii administraţiei publice
locale: Sm1 (cetăţeni)
Chestionarul de măsurare a nivelului de integritate al administraţiei
publice locale este unul perceptiv (se bazează pe percepţiile
respondenţilor) şi analizează următoarele 5 concepte-cheie: (1) etică
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şi moralitate, (2) imparţialitate şi lipsa conflictelor de interese, (3)
încredere şi responsabilitate, (4) calitate şi competenţă, (5)
transparenţă şi participare publică.
Fiecare din aceste concepte-cheie cuprinde un set de 5 enunţuri ce
trebuie punctate de respondenţi. Chestionarul este completat de către
un operator ce pune întrebările, furnizează explicaţiile necesare şi
notează observaţiile sale. Operatorul de interviu nu trebuie, sub nici o
formă, să influenţeze răspunsurile la întrebări. Răspunsul "nu ştiu"
este inacceptabil - toate enunţurile trebuie punctate.
Numărul (total) minim de puncte: 0
Numărul (total) maxim de puncte: 150 (5 puncte x 30 întrebări)
Formula de calcul a scorului este: Pc x 0.67 (unde Pc = punctajul total
al chestionarului)
Scor
5

A

4

B

3

C

2

D

1

E

0

F

Răspuns
Sunt în totalitate
de acord
Sunt în general
de acord
Mai mult acord
decât dezacord
Mai mult dezacord
decât acord
În general, sunt
în dezacord
Sunt în total
dezacord

Observaţii
Caracteristica solicitată se regăseşte în
totalitate în activitatea instituţiei
Caracteristica solicitată se regăseşte în
general în activitatea instituţiei
Caracteristica solicitată se regăseşte
deseori în activitatea instituţiei
Caracteristica solicitată se regăseşte
rareori în activitatea instituţiei
Caracteristica solicitată se regăseşte ca
excepţie în activitatea instituţiei
Caracteristica solicitată nu se regăseşte
sub vreo formă în activitatea instituţiei

1. ETICĂ ŞI MORALITATE
Moralitate = conformitate cu principii morale;
Etică = totalitatea normelor de conduită ce caracterizează şi
călăuzesc activitatea unui grup profesional / social (ex.: codul de
conduită al funcţionarilor publici);
Corectitudine = lipsa greşelilor, gândire logică, conştiinciozitate.
Nr.

Enunţ

A

B

C

D

E

F

1.1

Activitatea primăriei se caracterizează
prin respectarea literei şi spiritului legii

5

4

3

2

1

0

1.2

Activitatea funcţionarilor publici din
primărie se caracterizează prin înalte
standarde de moralitate

5

4

3

2

1

0

1.3

Activitatea funcţionarilor publici din
primărie se caracterizează prin
corectitudine în relaţia cu cetăţenii

5

4

3

2

1

0

34

Nr.

A

B

C

D

E

F

5

4

3

2

1

0

1.5

Activitatea aleşilor locali (membrii
Consiliului Local, primarul, viceprimarii)
se caracterizează prin înalte standarde
de moralitate

5

4

3

2

1

0

1.6

Activitatea aleşilor locali (membrii
Consiliului Local, primarul, viceprimarii)
se caracterizează prin corectitudine

5

4

3

2

1

0

1.7

Comportamentul şi limbajul aleşilor
locali (membrii Consiliului Local,
primarul, viceprimarii) reflectă
moralitate şi corectitudine

5

4

3

2

1

0

1.4

Enunţ
Comportamentul şi limbajul
funcţionarilor publici din primărie
reflectă moralitate şi corectitudine

2. IMPARŢIALITATE ŞI LIPSA CONFLICTULUI DE INTERESE
Imparţialitate = nepărtinire, obiectivitate, atitudine imparţială;
Respect = atitudine / sentiment de stimă, de considerație;
Conflict de interese = situaţie în care se află o persoană ce are un
interes personal care influenţează obiectivitatea şi imparţialitatea
activităţii sale.
Nr.
2.1

Enunţ
Activitatea primăriei se caracterizează
prin tratament egal pentru toţi membrii
comunităţii

A

B

C

D

E

F

5

4

3

2

1

0

2.2

Activitatea funcţionarilor publici din
primărie se caracterizează prin
imparţialitate

5

4

3

2

1

0

2.3

Activitatea funcţionarilor publici din
primărie se caracterizează prin lipsa
conflictului de interese

5

4

3

2

1

0

2.4

Activitatea aleşilor locali (membrii
Consiliului Local, primarul, viceprimarii)
se caracterizează prin imparţialitate

5

4

3

2

1

0

2.5

Activitatea aleşilor locali (membrii
Consiliului Local, primarul, viceprimarii)
se caracterizează prin lipsa conflictului
de interese

5

4

3

2

1

0

2.6

Activitatea primăriei se caracterizează
prin respectarea intereselor cetăţenilor

5

4

3

2

1

0
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3. ÎNCREDERE ŞI RESPONSABILITATE
Încredere = sentiment de siguranţă faţă de buna-credinţă sau
sinceritatea unei persoane / instituţii.
Responsabilitate = obligația de a efectua un lucru, de a fi
răspunzător, de a da socoteală de ceva, de a accepta și suporta
consecințele.
Nr.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Enunţ
Activitatea primăriei se caracterizează
prin responsabilitate faţă de toţi
membrii comunităţii
Funcţionarii publici din primărie se
bucură de încrederea cetăţenilor
Activitatea funcţionarilor publici din
primărie se caracterizează prin simţul
răspunderii
Aleşii locali (membrii Consiliului Local,
primarul, viceprimarii) se bucură de
încrederea cetăţenilor
Activitatea aleşilor locali (membrii
Consiliului Local, primarul, viceprimarii)
se caracterizează prin simţul răspunderii
Primăria este o instituţie ce se bucură
de încrederea cetăţenilor

A

B

C

D

E

F

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

4. CALITATE ŞI COMPETENŢĂ
Competenţă = capacitatea de a exercita anumite atribuţii având
pregătirea profesională (instruire, expertiză) necesară pentru aceasta.
Nr.
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

Enunţ
Activitatea primăriei se caracterizează
printr-un grad ridicat de calitate a
serviciilor furnizate
Activitatea funcţionarilor publici din
primărie se caracterizează printr-un
grad ridicat de calitate în îndeplinirea
atribuţiilor
Activitatea funcţionarilor publici din
primărie se caracterizează prin
competenţă
Activitatea aleşilor locali (membrii
Consiliului Local, primarul, viceprimarii)
se reflectă într-o bună guvernare a
localităţii
Activitatea aleşilor locali (membrii
Consiliului Local, primarul, viceprimarii)
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A

B

C

D E

F

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

Nr.
4.6

Enunţ
se caracterizează prin competenţă
Activitatea primăriei se caracterizează
printr-o bună organizare şi un grad
ridicat de profesionalism

A

B

C

D E

F

5

4

3

2

0

1

5. TRANSPARENŢĂ ŞI PARTICIPARE PUBLICĂ
Transparenţă = desfăşurarea activităţii într-o manieră deschisă faţă
de public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes
public să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţie să
constituie excepţia (în condiţiile legii);
Participare publică = modul prin care preocupările, nevoile şi
valorile cetăţenilor sunt luate în considerare de către administraţia
publică locală în procesul de luare a deciziilor.
Nr.
5.1
5.2

5.3

5.4
5.5

Enunţ
Activitatea primăriei se caracterizează
prin transparenţă
Activitatea funcţionarilor publici din
primărie se caracterizează prin
deschidere faţă de interesele şi nevoile
cetăţenilor
Activitatea aleşilor locali (membrii
Consiliului Local, primarul, viceprimarii)
se caracterizează prin deschidere faţă
de interesele şi nevoile cetăţenilor
Activitatea aleşilor locali (membrii
Consiliului Local, primarul, viceprimarii)
se caracterizează prin transparenţă
Activitatea primăriei se caracterizează
prin implicarea cetăţenilor în procesul
de luare a deciziilor publice

A

B

C

D

E

F

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

4.5 Formularul de evaluare a integrităţii administraţiei publice
locale: Sm2 (administraţie publică locală)
Chestionarul de măsurare a nivelului de integritate al administraţiei
publice locale este unul perceptiv (se bazează pe percepţiile
respondenţilor) şi analizează următoarele 5 concepte-cheie: (1) etică
şi moralitate, (2) imparţialitate şi lipsa conflictelor de interese, (3)
încredere şi responsabilitate, (4) calitate şi competenţă, (5)
transparenţă şi participare publică.
Fiecare din aceste concepte-cheie cuprinde un set de 5 enunţuri ce
trebuie punctate de respondenţi. Chestionarul este completat de către
un operator ce pune întrebările, furnizează explicaţiile necesare şi
notează observaţiile sale. Operatorul de interviu nu trebuie, sub nici o
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formă, să influenţeze răspunsurile la întrebări. Răspunsul "nu ştiu"
este inacceptabil - toate enunţurile trebuie punctate.
Numărul (total) minim de puncte: 0
Numărul (total) maxim de puncte: 180 (5 puncte x 36 întrebări)
Formula de calcul a scorului este: Pc x 0.56 (unde Pc = punctajul total
al chestionarului)
Scor
5

A

4

B

3

C

2

D

1

E

0

F

Răspuns
Sunt în totalitate
de acord
Sunt în general
de acord
Mai mult acord
decât dezacord
Mai mult dezacord
decât acord
În general, sunt
în dezacord
Sunt în total
dezacord

Observaţii
Caracteristica solicitată se regăseşte în
totalitate în activitatea instituţiei
Caracteristica solicitată se regăseşte în
general în activitatea instituţiei
Caracteristica solicitată se regăseşte
deseori în activitatea instituţiei
Caracteristica solicitată se regăseşte
rareori în activitatea instituţiei
Caracteristica solicitată se regăseşte ca
excepţie în activitatea instituţiei
Caracteristica solicitată nu se regăseşte
sub vreo formă în activitatea instituţiei

1. ETICĂ ŞI MORALITATE
Moralitate = conformitate cu principii morale;
Etică = totalitatea normelor de conduită ce caracterizează şi
călăuzesc activitatea unui grup profesional / social (ex.: codul de
conduită al funcţionarilor publici);
Corectitudine = lipsa greşelilor, gândire logică, conştiinciozitate.
Nr.
1.1

Enunţ
Activitatea primăriei se caracterizează
prin respectarea literei şi spiritului legii

A

B

C

D

E

F

5

4

3

2

1

0

1.2

Activitatea funcţionarilor publici din
primărie se caracterizează prin înalte
standarde de moralitate

5

4

3

2

1

0

1.3

Activitatea funcţionarilor publici din
primărie se caracterizează prin
corectitudine în relaţia cu cetăţenii

5

4

3

2

1

0

1.4

Comportamentul şi limbajul
funcţionarilor publici din primărie
reflectă moralitate şi corectitudine

5

4

3

2

1

0

1.5

Activitatea aleşilor locali (membrii
Consiliului Local, primarul, viceprimarii)
se caracterizează prin înalte standarde
de moralitate

5

4

3

2

1

0
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Nr.

A

B

C

D

E

F

5

4

3

2

1

0

1.7

Comportamentul şi limbajul aleşilor
locali (membrii Consiliului Local,
primarul, viceprimarii) reflectă
moralitate şi corectitudine

5

4

3

2

1

0

1.8

Activitatea primăriei nu se
caracterizează prin practica abuzului de
putere

5

4

3

2

1

0

1.6

Enunţ
Activitatea aleşilor locali (membrii
Consiliului Local, primarul, viceprimarii)
se caracterizează prin corectitudine

2. IMPARŢIALITATE ŞI LIPSA CONFLICTULUI DE INTERESE
Imparţialitate = nepărtinire, obiectivitate, atitudine imparţială;
Respect = atitudine / sentiment de stimă, de considerație;
Conflict de interese = situaţie în care se află o persoană ce are un
interes personal care influenţează obiectivitatea şi imparţialitatea
activităţii sale.
Nr.
2.1

Enunţ
Activitatea primăriei se caracterizează
prin tratament egal pentru toţi membrii
comunităţii

A

B

C

D

E

F

5

4

3

2

1

0

2.2

Activitatea funcţionarilor publici din
primărie se caracterizează prin
imparţialitate

5

4

3

2

1

0

2.3

Activitatea funcţionarilor publici din
primărie se caracterizează prin lipsa
conflictului de interese

5

4

3

2

1

0

2.4

Activitatea aleşilor locali (membrii
Consiliului Local, primarul, viceprimarii)
se caracterizează prin imparţialitate

5

4

3

2

1

0

2.5

Activitatea aleşilor locali (membrii
Consiliului Local, primarul, viceprimarii)
se caracterizează prin lipsa conflictului
de interese

5

4

3

2

1

0

2.6

Activitatea primăriei se caracterizează
prin respectarea intereselor cetăţenilor

5

4

3

2

1

0

2.7

În activitatea primăriei, interesul public
primează în raport cu interesele politice

5

4

3

2

1

0

3. ÎNCREDERE ŞI RESPONSABILITATE
Încredere = sentiment de siguranţă faţă de buna-credinţă sau
sinceritatea unei persoane / instituţii.
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Responsabilitate = obligația de a efectua un lucru, de a fi
răspunzător, de a da socoteală de ceva, de a accepta și suporta
consecințele.
Nr.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Enunţ
Activitatea primăriei se caracterizează
prin responsabilitate faţă de toţi
membrii comunităţii
Funcţionarii publici din primărie se
bucură de încrederea cetăţenilor
Activitatea funcţionarilor publici din
primărie se caracterizează prin simţul
răspunderii
Nivelul de salarizare a funcţionarilor
publici din primărie nu influenţează
calitatea serviciilor furnizate cetăţenilor
În activitatea primăriei se respectă
principiul confidenţialităţii, în cazurile
prevăzute de lege
Aleşii locali (membrii Consiliului Local,
primarul, viceprimarii) se bucură de
încrederea cetăţenilor
Activitatea aleşilor locali (membrii
Consiliului Local, primarul, viceprimarii)
se caracterizează prin simţul răspunderii
Primăria este o instituţie ce se bucură
de încrederea cetăţenilor

A

B

C

D

E

F

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

4. CALITATE ŞI COMPETENŢĂ
Competenţă = capacitatea de a exercita anumite atribuţii având
pregătirea profesională (instruire, expertiză) necesară pentru aceasta.
Nr.
4.1
4.2
4.3

4.4

Enunţ
Activitatea primăriei se caracterizează
printr-un grad ridicat de calitate a
serviciilor furnizate
Activitatea primăriei se caracterizează
prin lipsa birocraţiei inutile
Activitatea funcţionarilor publici din
primărie se caracterizează printr-un
grad ridicat de calitate în îndeplinirea
atribuţiilor
Activitatea funcţionarilor publici din
primărie se caracterizează prin
competenţă
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A

B

C

D

E

F

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

Nr.
4.5

4.6

4.7
4.8

Enunţ
Politica de resurse umane a primăriei
este caracterizată de orientarea către
performanţa în muncă şi lipsa
favoritismelor
Activitatea aleşilor locali (membrii
Consiliului Local, primarul, viceprimarii)
se reflectă într-o bună guvernare a
localităţii
Activitatea aleşilor locali (membrii
Consiliului Local, primarul, viceprimarii)
se caracterizează prin competenţă
Activitatea primăriei se caracterizează
printr-o bună organizare şi un grad
ridicat de profesionalism

A

B

C

D

E

F

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5. TRANSPARENŢĂ ŞI PARTICIPARE PUBLICĂ
Transparenţă = desfăşurarea activităţii într-o manieră deschisă faţă
de public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes
public să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţie să
constituie excepţia (în condiţiile legii);
Participare publică = modul prin care preocupările, nevoile şi
valorile cetăţenilor sunt luate în considerare de către administraţia
publică locală în procesul de luare a deciziilor.
Nr.
5.1
5.2

5.3

5.4
5.5

Enunţ
Activitatea primăriei se caracterizează
prin transparenţă
Activitatea funcţionarilor publici din
primărie se caracterizează prin
deschidere faţă de interesele şi nevoile
cetăţenilor
Activitatea aleşilor locali (membrii
Consiliului Local, primarul, viceprimarii)
se caracterizează prin deschidere faţă
de interesele şi nevoile cetăţenilor
Activitatea aleşilor locali (membrii
Consiliului Local, primarul, viceprimarii)
se caracterizează prin transparenţă
Activitatea primăriei se caracterizează
prin implicarea cetăţenilor în procesul
de luare a deciziilor la nivel local
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A

B

C

D

E

F

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0

5

4

3

2

1

0
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