PERFORMANŢĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
Lector univ. colab. dr. Ionel TORJA1
Abstract:
La o primă impresie am fi tentaţi să credem că în cazul instituţiilor publice, nu putem
vorbi despre performanţă. Această primă impresie, pe care o avem cu privire la
instituţiile publice, este total greşită, deoarece dacă analizăm activităţile pe care le
desfăşoară, vom avea plăcuta ocazie să observăm, că putem face referire, fără teama
de a greşi, la noţiuni precum eficienţă, eficacitate, performanţă etc. Am considerat că
şi în cazul instituţiilor publice eficacitatea (a face ce trebuie) şi eficienţa (a face cum
trebuie şi cât mai bine utilizând minimum de resurse) se impune a fi analizate
împreună, motivat de faptul că angajaţii, trebuie să fie bine pregătiţi profesional şi să
aibă o atracţie pentru activitatea pe care ar trebui să o desfăşoară cu plăcere la locul
de muncă. Doar dacă vor exista concomitent aceste elemente, vom putea spune că
angajaţii instituţiilor publice, fac ce trebuie [vor înregistra toate cererile şi vor emite
avizele, autorizaţiile etc. la termen], cât mai bine [fără greşeli (dispoziţie emisă greşit,
dovezi cu greşeli etc.) sau fără obligarea de anulare în instanţă a actelor emise (adică
fără cheltuieli suplimentare generate de corectarea anumitor greşeli)]. Unind cele două
elemente vom obţine acel termen cu care ar trebui să fie catalogată fiecare instituţie
publică, adică: EFICIENŢĂ + EFICACITATE = EXCELENŢĂ [a face cum trebuie
lucrurile care trebuie (doing the right things right)]. În administraţia publică trebuie
să se recurgă din ce în ce mai des la managementul pe bază de rezultate, pentru
realizarea obiectivelor, deoarece doar astfel se pot înlătura acele sincope care pot
interveni în buna funcţionare a instituţiilor publice [Torja, I., Tănase, A.R., Ionescu,
B.G. (autori) şi Peţu, P. (coordonator), 2015, p. 303, 313, 317, 343, 349, 362, 444, 447,
448, 456, 460, 466].
Cuvinte cheie: instituţie publică, management, performanţă, indicatori de performanţă şi
obiective.
Clasificarea JEL: H10, M11.
1. INTRODUCERE
În momentul de faţă se tot vorbeşte despre performanţa instituţiilor publice, dar încă,
concret, nu sunt stabilite anumite obiective care să fie realizate şi nu s-au creat condiţiile
pentru a exista o deschidere mai mare către cetăţean.
Pe de altă parte încă este în vigoare, O.U.G. nr. 63 din 30 iunie 2010 care limitează
numărul de angajaţi la instituţiile publice, cu toate că nu există un normativ cu privire la
timpii necesari pentru desfăşurarea anumitor activităţi specifice.
Pornind de la aceste aspecte, de multe ori mi-am pus anumite întrebări cu privire la
posibilitatea de a utiliza termenul de performanţă, cu referire la o instituţie publice. Întrebările
care în acest moment, se pun foarte des, sunt următoarele:
- Este greu să vorbim despre excelenţă atunci când ne referim la o instituţie publică?
- Avem posibilitatea să punem acest termen alături de denumirea unei instituţii
publice?
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- Ce demersuri ar trebui să facă angajaţii unei instituţii publice pentru ca aceasta să fie
catalogată ca fiind performantă?
- Ce înseamnă performanţa şi care sunt criteriile după care se poate determina aceasta
raportându-ne la activitatea unei instituţii publice?
- Performanţa are legătură cu activitatea şefilor dintr-o instituţie publică şi a
personalului angajat?
- Angajaţii din instituţiile publice sunt motivaţi să obţină performanţă în activitatea
desfăşurată?
Eficienţa şi eficacitatea ar trebui să stea la baza evaluării managementului
instituţiilor publice, motivat în primul rând de faptul că şi în sectorul public trebuie să se
simtă o înclinare spre nevoile colectivităţii şi o abordare mai mare a problemelor pe care le
au cetăţenii. Cu privire la activitatea S.P.C.L.E.P. în literatura de specialitate se foloseşte
noţiunea de „eficienţă”, motivat în primul rând de faptul că activitatea acestor servicii
publice, trebuie să se realizeze strict în termenele prevăzute de lege şi corect, deoarece orice
înregistrare greşită duce la modificarea statutului civil al persoanei şi ulterior la consecinţe
foarte grave faţă de aceasta (Torja, I., 2012, p. 502).
Fără ca cetăţenii să cunoască legislaţia specifică în domeniu, văzută din afară de către
aceştia, activitatea instituţiilor publice pare simplă, toţi semenii noştri doresc să fie funcţionari
publici, având impresia că pentru acest demers trebuie doar să răspundă la adrese şi să emită
anumite documente, fără a lua în calcul actele care trebuie întocmite până la înmânarea
acestora.
Sunt de părere că se poate obţine performanţă, cu un minim de efort, prin abilităţi
profesionale şi comportament organizaţional, prin dăruire şi satisfacţie asupra
activităţii, respectiv prin rezultatele concrete şi măsurabile.
Analiza eficienţei şi eficacităţii instituţiilor publice este echivalentă cu analiza
relaţiilor dintre intrări (cererile depuse de către petenţi), ieşiri (câte acte au fost înregistrare,
câte răspunsuri, avize etc. au fost eliberate, raportat la numărul de solicitări) şi rezultatele
obţinute (actele au fost corect înregistrate şi emise).
O conducere a instituţiilor publice
bazată pe eficienţă şi eficacitate presupune o responsabilitate socială, transparenţa
activităţilor desfăşurate, orientarea către nevoile cetăţenilor, delimitarea faţă de interesele
politice ale momentului, respectarea drepturilor cetăţenilor, responsabilitate financiară
asupra fondurilor publice, profesionalizarea tuturor angajaţilor etc.
2. MĂSURAREA PERFORMANŢEI LA INSTITUŢIILE PUBLICE
Măsurarea performanţei se face în general prin analizarea anumitor indicatori
financiari cum ar fi productivitatea, rentabilitatea sau profitul, despre care nu se prea poate
discuta când ne referim la activitatea instituţiilor publice.
După cum se poate observa acest sistem s-a raportat la profit, fiind conceput pentru
segmentul privat, având ca obiective reducerea costurilor prin creşterea eficienţei forţei de
muncă.
Pentru a putea să ne referim la sistemul bugetar şi în speţă la activitatea instituţiilor
publice, va trebui să analizăm cât mai multe măsuri non-financiare care nu se raportează la
profit, dar au legătură cu obiectivele propuse spre realizare, care în termenul propus trebuie să
conducă la îmbunătăţirea performanţei.
În momentul de faţă se impune ca la toate instituţiile publice, măsurarea corectă a
performanţei să se facă pe un model dat, din mai multe motive:
- pentru evaluarea corectă a modului în care funcţionează instituţiile publice;
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- pentru controlarea modului în care lucrează angajaţii din cadrul instituţiilor
publice;
- pentru motivarea angajaţilor din instituţiile publice;
- pentru uşurarea modului de alocare bugetară pentru instituţiile publice;
- pentru modul în care se pot promova în comunitate;
- pentru a învăţa ce funcţionează şi ce nu cu privire la instituţiile publice;
- pentru îmbunătăţirea performanţei la instituţiile publice;
- la final dacă este cazul pentru a sărbători realizarea anumitor obiective de către
instituţiile publice care au adus un plus de valoare activităţii.
De multe ori mi-am pus întrebarea: la ce putem să ne raportăm când dorim să
analizăm performanţa unei instituţii publice, având în vedere faptul că aceasta nu are
concurenţă, cu salarii fixe care nu motivează obţinerea de plus valoare?
La această întrebare, răspunsul nu este greu de dat. Putem să facem comparaţie cu
activitatea din anii trecuţi sau cu activitatea desfăşurată de alte instituţii publice. În momentul
de faţă vorbim despre analiza performanţei la nivel naţional doar din punct de vedere teoretic,
deoarece până în prezent nu s-a luat act de faptul că o instituţie publică a desfăşurat anumite
activităţi în plus, iar rezultate pozitive ale acelei instituţii puteau să fie prezentate ca realizări,
deoarece legislaţia nu permite stimularea financiară a angajaţilor care au depus un efort
suplimentar.
Atâta timp cât în sectorul public excludem concurenţa, vom fi direct
răspunzători de repercusiunile negative asupra calităţii serviciilor oferite de instituţiile
publice, respectiv de costurile necesare pentru susţinerea acestora.
Nu trebuie să uităm faptul că analizând performanţa unei instituţii publice trebuie să
stabilim o legătură între rezultate, mijloace şi obiective, astfel încât să existe şi o abordare
din punct de vedere al eficacităţii, eficienţei şi al bugetării (Profiroiu, M., 2001, p.8).
Mai mult decât atât în management sunt foarte des folosite cele două principii pe
care putem să le luăm în considerare:
- principiul Pareto (sau regula 80/20), conform căruia 80% din rezultate sunt efectul
a 20% din efortul depus.
- principiul lui Parkinson potrivit căruia în funcţie de timpul alocat finalizării unei
acţiuni, în mod direct şi proporţional va creşte şi percepţia persoanei asupra sarcinii ca
importanţă şi complexitate.
3. DORINŢA DE A FACE PERFORMANTĂ O INSTITUŢIE PUBLICĂ
Pentru a revitaliza o instituţie publică se poate aplica foarte bine modelul „3I”
(imaginea de ansamblu, implicarea şi implementarea), care se bazează pe experienţa practică,
activităţi şi demersuri (Ridderstråle, J., Wilcox, M., 2010, pp. 197-324). Pornind de la
imaginea de ansamblu, cele trei I-uri au o progresie naturală motiv pentru care în cazul
fiecărei instituţii publice, şefii din aceste structuri trebuie să analizeze fiecare aspect în parte.
Acest model descrie folosirea competenţelor (punctul din stânga sus) şi crearea performanţei
(punctul din dreapta jos).
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Figura nr. 1 Modelul „3I” referitor la revitalizarea unei instituţii publice
Când vom analiza imaginea de ansamblu, va trebui să îi implicăm pe toţi factorii care
sunt responsabili de buna funcţionare a instituţiei publice, astfel încât să cunoască nivelul de
unde se porneşte, ce obstacole se pot întâlni şi obiectivul final care se urmăreşte a fi atins.
Imaginea de ansamblu poate fi conturată prin analizarea celor trei elemente de bază
care o compun, şi anume:
- competenţa - capacitatea de a defini corect provocările care îi aşteaptă pe toţi
angajaţii, capacitatea de a forma corect grupele de lucru care vor avea de îndeplinit anumite
sarcini specifice şi capacitatea de a motiva angajaţii să se implice în realizarea îmbunătăţirii
unei imagini care nu mai corespunde prezentului;
- contextul - adaptarea instituţiei publice la nevoile actuale ale societăţii în situaţia în
care cetăţenii au libertatea de a călătorii în aproape toate statele lumii;
- provocările - definirea cu acurateţe a etapelor care trebuie trecute pentru a face ca
instituţia publică să fie performantă.
Pentru a obţine performanţă, şefii din instituţiile publice, trebuie să se bazeze pe
calităţile de leadership mai mult de cât pe cele manager şi să încerce pe cât posibil atragerea şi
implicarea tuturor angajaţilor în acţiunea de obţinere a performanţei, folosind principiul
conform căruia „puterea se exercită mai degrabă împreună cu decât asupra”.
Implicarea se poate realiza având în vedere cele trei aspecte:
- încrederea - pe care conducerea o are în forţele proprii şi în capacitatea acesteia de
a realiza modificările pe care şi le-a propus, precum şi capacitatea ei de a transmite această
siguranţă „a reuşitei” tuturor angajaţilor;
- relaţiile - susţinerea bazată pe încredere şi respect reciproc, pe care conducerea o
are de la reprezentanţii autorităţilor locale şi a altor instituţii publice, este un punct de
pornire important, care îl va ajuta să îşi ducă planul în direcţia dorită, astfel încât să obţină
rezultatele propuse;
- angajamentele - acţiunile pe care conducerea le desfăşoară.
Implementarea este strategia aplicată, ce se materializează prin faptul că în cadrul
acelei instituţii publice, facem tot ce ne-am propus să facem. Implementarea nu poate fi
separată de strategia creată iniţial, prin care facem tot ce trebuie pentru a schimba imaginea
instituţiei. Astfel dacă avem o strategie, angajaţi competenţi, motivaţi şi implicaţi care să o
pună în aplicare şi sprijin din partea autorităţilor locale, consider că implementarea planurilor
va fi foarte uşor de realizat, existând posibilitatea de a trece cu succes peste fiecare etapă a
implementării, iar obţinerea de rezultate pozitive este mult mai sigură.
Pentru a implementa o strategie este nevoie de:
- curaj - este cunoscut faptul că realizarea acestor activităţi au la bază ambiţia de a
reuşi şi a duce la bun final acţiunea, după ce în prealabil factorii de decizie, au analizat
aspectele cu privire la anumite împrejurări care pot să afecteze rezultatul final, şi anume:
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există susţinere până la final, are capacitatea de a duce la bun sfârşit acţiunea, are puterea
de a rezista şi de a lua decizii radicale cu privire la propria persoană şi la angajaţi, cunoaşte
în detaliu toate aspectele importante care pot influenţa într-o anumită măsură rezultatul final,
are capacitatea de a conduce prin puterea exemplului, care va fi reacţia colegilor la măsurile
luate etc.;
- posibilităţi - există în cadrul instituţiei publice resursele umane necesare
implementării procesului de îmbunătăţire a performanţei instituţiei, luând în considerare
faptul că şefii trebuie să fie cel mai puţin implicaţi fizic în realizarea sarcinilor, ei au
obligaţia de a se concentra pe faptul că direcţia în care se derulează acţiunea este cea bună
şi în termenele stabilite, respectiv să se asigure că toate resursele sunt utilizate eficient;
- potenţial - se referă la talentul şi motivaţia angajaţilor de la o instituţie publică, iar
sarcina cea mai importantă a şefului este de a realiza un echilibru între capacitatea
angajaţilor şi aptitudinile lor evidenţiate prin atribuirea corectă a sarcinilor.
Dacă angajaţii de la o instituţie publică vor reuşi pe parcursul întregului proces prin
care se implementează o acţiune să se armonizeze în toate demersurile pe care le fac, în mod
sigur scopul dorit va fi atins, existând acei stimuli pozitivi pentru a porni un nou proiect. În
cadrul unui serviciu este foarte important ca toţi angajaţii „să meargă în acelaşi pas”,
transmiţându-şi reciproc sentimentul de respect şi colegialitate ca factori esenţiali, care fac ca
activitatea la locul de muncă să fie una performantă (McDermott, I., Jago, W., 2012, p. 95).
4. SISTEMUL DE MĂSURARE A PERFORMANŢEI CARE POATE FI APLICAT
INSTITUŢIILOR PUBLICE
Un sistem de măsurare a performanţei nu are nicio relevanţă şi importanţă, dacă
rezultatele obţinute nu vor fi utilizate pentru a îmbunătăţii calitatea serviciilor furnizate şi în
final activitatea instituţiei publice. De multe ori, poate că suntem tentaţi sau constrânşi să nu
luăm în considerare rezultatele obţinute, deoarece nu ne convin, dar acest mod de a trata şi de
a recunoaşte propriile rezultate, nu vor creşte performanţa instituţiei, ci din contră îl va situa la
un nivel care sigur nu va fi pe placul cetăţenilor.
Când dorim să realizăm un sistem propriu de măsurare a performanţei, acesta trebuie
să fie conceput cât mai simplu, să nu implice cheltuieli foarte mari şi să cuprindă toată
activitatea care are legătură cu scopurile pentru care instituţiile publice funcţionează.
Consider că la nivel naţional trebuie să se conceapă şi să se pună în aplicare un
sistem de măsurare a performanţei, pentru instituţiile publice, având în vedere că ele
funcţionează pe baza şi în temeiul legii, având scopuri si interese identice. În acest moment cu
referire la funcţionarea instituţiilor publice, va trebui să abordăm noţiunea de motivaţie în
următorul sens: capacitatea de a se impulsiona pe sine sau de a-i impulsiona pe ceilalţi
pentru a realiza un lucru pozitiv (Landsberg, M., 2008, p. 8).
Motivaţia se bazează pe faptul că, dacă se lasă la latitudinea fiecărei instituţii publice,
stabilirea propriului mod în care să se conceapă un sistem de măsurare a performanţei,
respectiv analizarea rezultatelor obţinute, se va ajunge ca fiecare instituţie să analizeze şi să
scoată în evidenţă doar punctele sale tari, neglijând în mod conştient analizarea concretă a
activităţii. În acest mod sistemul de măsurare a performanţei nu îşi va atinge scopul pentru
care a fost făcut, rezultatul fiind mai mult pentru imaginea instituţiei.
În literatura de specialitate există foarte multe reprezentări grafice a sistemelor de
măsurare al performanţei, dar în analiza pe care o fac mă voi orienta după modelul propus de
către Kaplan şi Meyer (Balanced Scorecard – BSC), deoarece acesta se poate adapta foarte
bine instituţiilor publice. Modelul care poate duce spre performanţă se bazează pe analizarea
managementului prin obiective şi cuprinde trei părţi: formularea obiectivelor, participarea
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angajaţilor împreună cu managerii de nivel mediu în procesul de formulare a obiectivelor şi
pe feedback (Kaplan R. S., Norton, D. P., 1992, p. 72).
Acest model permite adaptarea lui, la fiecare instituţie publică în parte, având în
vedere:
- posibilităţile materiale pe care le are fiecare instituţia publică;
- pregătirea teoretică şi practică a angajaţilor din cadrul fiecărei instituţii publice;
- motivarea angajaţilor de a se perfecţiona periodic;
- dorinţa conducerii instituţie publice şi a angajaţilor de a realiza activităţi
suplimentare, pentru care nu vor fi recompensaţi material sau financiar şi nici avansaţi
imediat într-o clasă profesională superioară;
- respectul angajaţilor faţă de instituţie şi activitatea pe care o desfăşoară.
5. MONITORIZAREA PERFORMANŢEI
Toate instituţiile publice trebuie să îşi stabilească şi să urmeze un minimum de reguli
de management, care sunt definite prin standardele de control intern/managerial, iar dacă
este posibil să se realizeze un model uniform şi coerent.
Scopul acestor monitorizări este următorul:
- prin monitorizarea periodică şi corectă a activităţii, instituţiile publice pot să se evite
foarte uşor anumite derapaje apărute în interiorul structurii sau în relaţiile pe care le are cu
alte instituţii;
- posibilitatea identificării şi înlăturării cauzelor care pot duce la eşec, în paralel cu
dezvoltarea unui sistem care să permită înţelegerea dinamicii şi a posibilităţilor care să
conducă la performanţă;
- analizarea modului de utilizare a fondurilor publice şi a modului în care resursele
alocate/serviciile furnizate şi-au atins scopul;
- identificarea în cel mai scurt timp a modului de îndeplinire a obiectivelor stabilite
prin planificarea trimestrială;
- evaluarea performanţei instituţiei publice prin analizarea eficienţei şi eficacităţii;
- implicarea tuturor factorilor de conducere şi execuţie, care pot avea un rol în
stabilirea obiectivelor pe care şi le propune instituţia publică, respectiv obţinerea fondurilor
necesare pentru realizarea acestora.
6. STABILIREA INDICATORILOR
În vederea monitorizării modului în care se implementează anumite obiective şi a
rezultatelor obţinute este necesar să se stabilească anumiţi indicatori, astfel încât să fie luaţi în
considerare la analizarea rezultatelor.
Prin intermediul indicatorilor care sunt repere de performanţă, o instituţie publică îşi
stabileşte căile prin care poate atinge performanţa, motiv pentru care ei trebuie să fie stabiliţi
înainte sau în faza incipientă de implementare a măsurii, să fie asociaţi obiectivelor, astfel
încât să asigure calitatea procesului de planificare sau a politicilor publice. Indicatorii pot fi
diverşi, fără ca cineva să limiteze numărul lor sau să îngrădească impunerea unora care au mai
fost utilizaţi şi la alte instituţii.
Indicatorii trebuie să fie foarte bine stabiliţi, ei fiind consideraţi nivele ce trebuie să fie
atinse de către instituţia publică pe parcursul implementării, deoarece sunt utilizaţi ca mijloace
de măsurare a modului în care s-au atins obiectivele.
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7. CARACTERISTICILE INDICATORILOR
Indicatorii trebuie să fie stabiliţi pentru a putea fi utilizaţi în procesul de măsurare a
modului în care s-au implementat obiectivele, motiv pentru care se pot arăta următoarele
caracteristici:
- măsurabilitate - indiferent că vorbim de indicatori cantitativi sau calitativi aceştia
trebuie să fie exprimaţi într-o formă în care să poată fi măsuraţi;
- claritate - indicatorii trebuie să fie definiţi foarte clar şi amănunţit, pentru a nu da
naştere posibilităţii de interpretare din partea angajaţilor, iar la final să se urmeze o cale care
nu era necesară;
- precizie - cu cât sunt mai precis stabilite şi definite, cu atât se elimină riscul ca ele să
nu fie înţelese;
- realism - obiectivele stabilite trebuie să fie realiste, astfel încât să poată fi realizate
prin mijloace proprii de către instituţia publică;
- relevanţă - trebuie avut în vedere faptul că prin indicatorii stabiliţi se doreşte
măsurarea rezultatelor care au fost realizate de către instituţia publică;
- validitate/disponibilitate - în raport cu scopurile implementării, indicatorii trebuie să
fie accesibili, astfel încât ei să fie utili scopului la care sunt folosiţi;
- planificarea din timp - pentru a putea fi realizate şi pentru stabilirea unui plan de
acţiune, indicatorii trebuie să fie planificaţi din timp, astfel încât să se cunoască perioada şi
modul de realizare;
- utilitatea - toţi indicatori trebuie să fie utili pentru instituţia publică la care au fost
stabiliţi, în caz contrar ei nu îşi au rolul fiind consideraţi ca o povară de realizat, pusă pe
seama angajaţilor.
8. ETAPELE PROCESULUI DE MONITORIZARE
Procesul de monitorizare trebuie să aibă anumite etape care trebuie să fie urmate, în
caz contrar riscăm să nu obţinem rezultatul pentru care a fost luată această măsură, iar
activitatea desfăşurată în acest sens să nu fie de folos instituţiei publice.
În acest sens etapele procesului de monitorizare sunt următoarele:
- constituirea grupului de lucru care va avea ca atribuţii activitatea de monitorizare la
nivelul instituţiei publice;
- centralizarea într-un document a tuturor informaţiilor primite, cu privire la modul
de realizare a obiectivelor;
- elaborarea pe baza datelor furnizate a unui proiect a raportului de monitorizare;
- analizarea datelor şi a indicatorilor centralizaţi până la data respectivă în proiectul
raportului de monitorizare;
- evaluarea gradului în care s-au realizat obiectivele şi a modului în care s-au folosit
indicatorii pentru a se stabilii dacă au existat anumite neconcordanţe care pot influenţa
rezultatul final;
- dacă este cazul în funcţie de situaţia existentă la nivelul fiecărei instituţii publice, se
poate face o îmbunătăţire a procesului de monitorizare sau în funcţie de necesitate o
analizare a obiectivelor stabilite pentru a fi realizate;
- elaborarea formei finale a raportului de monitorizare;
- prezentarea forurilor de conducere în formă scrisă a raportului de evaluare, care să
cuprindă toate informaţiile obţinute în procesul de monitorizare.
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9. MODUL DE STABILIRE A OBIECTIVELOR
De multe ori dorim să obţinem performanţă la locul de muncă. Dar trebuie făcută
precizarea că aceasta nu este greu de obţinut, dacă sunt îndeplinite anumite condiţii: să
doreşti obţinerea ei, să munceşti mai mult şi mai eficient, să fii eficace, să ai un ţel şi o
direcţie pe care să mergi, respectiv în calitate de şef a unui serviciu dintr-o instituţie
publică, să conduci pe baza rezultatelor. Doar astfel se pot stabili obiective clare,
instrumente de măsură precise şi adecvate activităţii, o coordonare bună a activităţii prin
implementarea programelor şi a proiectelor, respectiv pot să existe cei mai buni indicatori de
performanţă.
Nu este uşor să stabileşti obiective, dar dacă ele sunt corect gestionate se poate ajunge
la realizarea lor, care vor constitui fundaţia pentru a construi o structură performantă.
Managementul axat pe rezultate răspunde la întrebări de genul: „Care este performanţa pe
care vreau să o obţin?”, „Obiectivele stabilite au fost obţinute?”, „Care sunt costurile finale
raportate la rezultatele obţinute?”, „Rezultatele obţinute sunt satisfăcătoare?”, „Rezultatele
obţinute pot duce la obţinerea altor rezultate şi mai bune?” etc. Pornind de la analiza
managementului axat pe rezultate, se poate face mult mai corect o analiză a obiectivelor şi
standardelor, axate pe performanţă şi nu pe anumite idei sau opinii, iar dacă este cazul se pot
formula şi observaţii în legătură cu modul în care au fost respectate şi îndeplinite obiectivele
stabilite.
Obiectivele stabilite de managerul care se bazează pe performanţă în activitate,
trebuie să fie definite cu respectarea următoarelor reguli:
- să nu lase loc de interpretare şi să indice expres toate măsurile care trebuie să fie
aplicate pentru îmbunătăţirea performanţei la care s-a ajuns;
- să cuprindă în mod detaliat aspecte cu privire la aspectele calitative şi cantitative
ale performanţei;
- să prezinte foarte clar care sunt rezultatele ce se doresc a fi obţinute, urmare a
măsurilor luate;
- să fie o provocare, dar în acelaşi timp să fie realizabile, astfel încât subalternul să
nu le simtă ca o muncă suplimentară fără rost;
- să fie în acord deplin cu scopul urmărit de instituţia publică şi să nu contravină
prevederilor legale;
- să definească precis modul de măsurare a rezultatelor, etapele de urmat, mijloacele
care vor fi folosite, numărul de persoane implicate, numărul compartimentelor implicate şi
soluţiile ce trebuie să fie luate când există abateri de la planul propus;
- să precizeze clar dacă compartimentele trebuie să lucreze împreună pentru
realizarea obiectivelor.
Noţiunea de „management pe bază de rezultate” sau „management prin obiective” a
fost introdusă de Peter Drucker în anul 1954 în lucrarea „The Practice of Management”. Din
practică se recomandă faptul ca factorii de decizie din instituţiile publice, înainte de a stabili
obiectivele pe care şi le propune să le realizeze, în mod obligatoriu trebuie să vadă şi să
studieze nivelul la care se află instituţia (cum este văzută de cetăţeni, fondurile de care
dispune, dacă angajaţii sunt capabili să ducă la bun sfârşit acţiunile etc.) precum şi nevoile
cetăţenilor şi a comunităţii.
Managementul pe bază de rezultate se bazează pe un set amplu de proceduri
(Newsom, D., Turk, J.V., Kruckeberg, D., 2003, pp. 573-574) care trebuie respectate
întocmai şi anume:
- identificarea de către persoanele de decizie din instituţiile publice a obiectivelor,
nevoilor şi a publicului ţintă;
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- stabilirea de către şefi a obiectivelor care trebuie realizate din ce a fost identificat
ca fiind necesar să fie realizat;
- stabilirea tuturor obiectivelor care urmează să fie atinse pe parcursul unui an (în
funcţie de complexitate se pot stabilii termene mai scurte);
- constituirea grupului de lucru la nivelul instituţiei din persoane care fac parte din
structura de conducere, sens în care se va emite dispoziţia/decizia în acest sens. Grupul de
lucru se va întâlni anual sau ori de câte ori este nevoie.
- întâlnirea pregătitoare a membrilor grupului de lucru pentru comunicarea
responsabilităţilor care le revin. Îndeplinirea aceste atribuţii revine persoanelor cu funcţii de
conducere, la finalul întâlnirii se încheie un proces-verbal de şedinţă.
- identificarea resurselor umane şi materiale pe principalele subdiviziuni
organizatorice, necesare pentru îndeplinirea fiecărei activităţi;
- după stabilirea obiectivelor, constituirea grupului de lucru şi întâlnirea
pregătitoare a membrilor grupului de lucru, se va stabili de către toţi membrii acestui grup
o metodologie de lucru în care să se regăsească aspecte referitoare la:
- definirea relaţiilor dintre activităţile care urmează să se desfăşoare;
- planificarea activităţii şi acţiunilor ce urmează a se desfăşura pentru
atingerea obiectivelor stabilite, astfel încât ele să fie executate într-un mod sistematic;
- stabilirea persoanelor care sunt implicate în executarea lor şi care sunt
răspunzătoare cu privire la obţinerea rezultatelor, precum şi definirea corectă şi precisă a
sarcinilor care le revin de efectuat;
- evaluarea termenelor limită pentru a se putea lua anumite măsuri de
corectare, urmare a controlului care a fost efectuat;
- stabilirea modului de efectuare a monitorizării şi evaluării cu privire la
stadiul implementării;
- evaluarea situaţiei curente la care se găseşte instituţia publică, prin efectuarea de
către conducătorul instituţiei împreună cu grupul de lucru, a următoarelor activităţi:
- analizarea cu obiectivitate a activităţii, atribuţiilor şi a rezultatelor obţinute
de către fiecare compartiment/serviciu din cadrul instituţiei publice;
- înţelegerea aşteptărilor pe care cetăţenii le au de la un astfel de serviciu,
precum şi a modului în care ei vor fi afectaţi prin implementarea anumitor măsuri;
- înţelegerea modului în care instituţia publică interacţionează cu mediul
extern şi care este circuitul actelor în cadrul fiecărui compartiment/serviciu;
- instituirea unui sistem de control continuu, respectiv evaluarea performanţelor
obţinute să se facă la sfârşitul perioadei stabilită pentru realizarea implementării;
- efectuarea unei analize SWOT pentru a evalua performanţa recentă a
compartimentului din cadrul fiecărui compartiment/serviciu;
- formularea obiectivelor sau a unor seturi de obiective de către persoanele care pot
lua decizii, pe baza strategiei iniţiale de implementare a obiectivelor, stabilite prin
următoarele activităţi:
- confirmarea prin proces-verbal de şedinţă a obiectivelor care sunt agreate de
către grupul de lucru;
- centralizarea într-un document a tuturor obiectivelor care au fost adoptate de
către grupul de lucru pentru a fi aplicate la nivelul instituţiei publice;
- comunicarea documentului care conţine obiectivele adoptate de către grupul
de lucru, către toţi angajaţii în scopul însuşirii şi îndeplinirii atribuţiilor de cei responsabili;
- definirea rolurilor fiecărui participant în cazul comunicării interpersonale şi
cu mass-media, prin selecţia unor canale potrivite pentru fiecare aspect care este prezentat.
- corelarea recompenselor şi a sancţiunilor materiale/morale cu rezultatele obţinute.

295

Managementul prin obiective cuprinde ansamblul activităţilor unei instituţii, fiind
determinat prin stabilirea riguroasă a obiectivelor care trebuie realizate şi a sancţiunilor
aplicabile, de la nivel de conducere până la execuţie, fiind alcătuit din următoarele
componente (Scholtz, B.I., 2009, pp. 313-314).

Figura 2. Componentele conducerii prin obiective
Conducătorul instituţiei care se bazează pe rezultate are un grad mare de reuşită în
realizarea obiectivelor pe care şi le propune, deoarece trebuie să se implice periodic alături
de subalterni, în toate domeniile de activitate desfăşurate. Implicarea subordonaţilor le
conferă acestora posibilitatea de a propune obiective şi de a se exprima liber cu privire la
obiectivele propuse, iar dacă opiniile sunt apreciate ca utile pentru procesul care se
implementează, ele pot fi preluate şi folosite. În această perioadă trebuie să existe o legătură
mult mai strânsă între conducere şi execuţie, pentru realizarea unui scop comun, deoarece
din practică s-a observat că obiectivele stabilite doar de manager nu sunt acceptate cu
satisfacţie şi în întregime de către subalterni şi invers.
Este de apreciat efortul şefilor din instituţiile publice care stabilesc obiective cu scopul
de a creşte performanţa. Ei trebuie să fie sprijiniţi în mod periodic, deoarece atâta timp cât îşi
stabilesc anumite obiective în interesul instituţiei, doresc să îmbunătăţească nivelul
performanţelor obţinute până la acea dată. Reuşita se va materializa în rezultatele pe care le
va obţine instituţia publică, iar aprecierile sau dezacordul faţă de modul în care s-au
implementat obiectivele şi utilitatea modificărilor, se va putea observa prin feedback-ul venit
din partea cetăţenilor.
Managerul este obligat să urmărească prin stabilirea obiectivelor doar interesul
instituţiei, având obligaţia să se asigure că obiectivele sunt realizabile, dar că nu sunt uşor
de atins, astfel încât să îl motiveze pe subaltern să depună suplimentar, un minim de efort,
pentru atingerea lor. Managementul prin obiective va fi util doar dacă este corect aplicat, iar
îmbunătăţirea imaginii unei instituţii publice este direct influenţată de gradul în care se
implică atât şefii cât şi angajaţii de la fiecare nivel.
10. CONCLUZII
Dacă utilizăm corect managementul prin obiective la o instituţie publică, vom avea
plăcuta surpriză să constatăm că putem obţine anumite avantaje, după cum urmează:
- obiectivele vor fi stabilite real, corect, în interesul direct a instituţiei publice şi a
angajaţilor;
- creşterea motivării angajatului de a-şi desfăşura activitatea la o instituţie publică
atâta timp cât el are sarcini clare privitoare la activitatea pe care o desfăşoară şi poate
propune soluţii care să ducă la îmbunătăţirea activităţii;
- dezvoltarea unui climat la locul de muncă care să fie pe placul tuturor angajaţilor şi
care să contribuie la creşterea satisfacţiei pentru activitatea desfăşurată, raportat direct la
rezultatele obţinute;
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- dacă se respectă întocmai procedurile şi dacă se vor realiza obiectivele propuse, se
va observa o îmbunătăţire a timpului în care se prelucrează cererile şi se eliberează
documentele;
- dacă obiectivele sunt propuse de către manageri după consultarea angajaţilor se va
reuşi o întărire a responsabilităţilor faţă de realizarea obiectivelor;
- obiectivele vor trebui corelate cu capacitatea instituţională de realizarea a lor, care
există la acel serviciu de evidenţă şi cu gradul de pregătire a angajaţilor, astfel încât fiecare
persoană care este angrenată în realizarea lor să le poată duce la bun sfârşit şi în condiţiile
care au fost iniţial stabilite;
- realizarea obiectivelor va duce în viitor la simplificarea procesului de procesare a
actelor, crescând satisfacţia angajatului faţă de activitatea desfăşurată;
- se va asigura o creştere vizibilă a performanţelor realizate de către instituţia
publică.
Atunci când facem referire la managementul aplicabil instituţiilor publice, trebuie să
avem în vedere concepţia managerială clasică, conform căreia orice întreprindere economică
sau socială, publică sau privată, implică cinci componente, care au fost preluate şi introduse
progresiv în toate administraţiile publice moderne din ţările dezvoltate şi anume: „a conduce
înseamnă a prevedea şi a planifica, a organiza, a comanda, a coordona şi a controla.” (Fayol,
H., apud. Matei, L., 2006, p. 15).
Instituţiile publice vor putea funcţiona doar dacă respectă anumite condiţii atât cu
privire la modul de organizare şi funcţionare (al unităţii, neutralităţii politice, ierarhiei
organizării, efectuării doar a activităţilor prevăzute de lege, diviziunea muncii, importanţa
resurselor umane în cadrul organizaţiilor etc.), cât şi cu privire funcţionarului public (selecţia
la angajare pe bază de competenţă, gradul de pregătire, profesionalismul etc.). Dacă nu se vor
respecta aceste principii sau dacă ele nu vor fi emise în conformitate cu legea şi adaptate
condiţiilor socio-economice actuale, se va ajunge la birocraţie (ca sistem ce va sta la baza
organizării administraţiei publice) în funcţionarea instituţiilor publice.
Abordările realizate de Taylor şi Weber asupra administraţiei publice au generat un tip
de management denumit tehnicisto-birocratic care dezvolta o viziune neutră, egalitaristă,
aproape „dezumanizată” asupra factorului uman, asimilându-l unei maşini performante şi
eficiente.
Nu trebuie să uităm faptul că funcţionarul public, este obligat să respecte întocmai
prevederile legii, respectiv să desfăşoare activitatea având în vedere metodologiile şi
îndrumările existente în domeniu. Multitudinea de acte pe care le solicită cetăţeanului, la
momentul depunerii unei cereri, o face ca urmare a prevederilor existente în legislaţia
specifică domeniului şi nu propriei lui voinţe.
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