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I.1. Fundamente teoretice
Analiza performanței administrației publice locale
prin stabilirea unui set riguros de indicatori de
evaluare, deși aflată într-un stadiu incipient la nivel
național, a fost deseori certificată ca fiind deosebit de
eficientă pentru îmbunătățirea calității serviciilor
publice. Ca orice alt sistem de planificare, evaluarea
performanței administrației publice locale prin
indicatorii
de
performanță,
contribuie
la
îmbunătățirea serviciilor publice, prin:
 Concentrarea
instituțiilor
pe
obținerea
rezultatelor;
 Îmbunătățirea procesului intern de luare a
deciziilor;
 Încurajarea responsabilității interne și externe;
 Îmbunătățirea alocării de resurse și asigurarea
prioritizării obiectivelor.
Conform Manualului de planificare strategică realizat
de Secretariatul General al Guvernului - Direcţia de
Politici Publice, procesul de planificare în România ar
trebui să acopere şapte etape cheie:
1. Analiza situaţiei: este un proces de gândire
critică și înţelegere. În timpul acestei etape,
persoanele implicate în procesul de planificare
doresc să identifice principalele aspecte şi
probleme care trebuie rezolvate în viitor.
Acestea încearcă să “se pună în locul clientului”
şi să înţeleagă mai bine mediul în care
acţionează;
2. Planurile strategice: descriu în mare direcţia
viitoare a unei instituţii. Se axează pe o vedere
de ansamblu dintr-o perspectivă pe termen
lung. Deoarece este întocmit de un colectiv,
planul strategic ajută la clarificarea priorităţilor
și la unificarea personalului în urmărirea
aceloraşi obiective comune. Planificarea
Strategică oferă oportunitatea de a rezolva
chestiuni fundamentale şi de a susţine iniţiative
și reforme importante. În cele din urmă,
Planurile Strategice servesc drept instrumente
de comunicare atât pentru personal cât şi
pentru factorii externi;
3. Bugetarea: implică proiectarea veniturilor și a
cheltuielilor în Cadrul Planurilor Strategice.
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4.

5.

6.

7.

Bugetul, care ar trebui să acopere o perioadă de
patru ani, este întocmit conform unui set clar de
priorităţi stabilite atât la nivel naţional cât şi în
interiorul instituţiei. În timpul procesului de
pregătire, bugetul este urmărit pentru a se
asigura încadrarea costurilor în resursele
existente. În cele din urmă, bugetul este aprobat
de către Parlament;
Planificarea acţiunilor: în decursul acestei
etape, instituţiile îşi programează activităţile
pentru anul următor și întocmesc documente
suplimentare și detaliate care să le transpună
planurile generale în realitate. Acestea pot
cuprinde programe de plată (sau flux monetar),
planuri departamentale detaliate, planuri de
achiziţii şi formare și acorduri de performanţă
individuală;
Implementarea: în decursul acestei etape ar
trebui să aibă loc controlul financiar și
monitorizarea financiară prin intermediul
Sistemului Guvernamental de Management
Financiar Integrat (SGMFI). SGMFI ar trebui să
implementeze bugetul;
Monitorizarea și Evaluarea (M&E): intern,
instituţiile ţin evidenţa progresului în
implementarea propriilor planuri. Aceasta
vizează finalizarea activităţii sau nivelul și
calitatea serviciilor pe care le furnizează.
Periodic, instituţiile pot efectua evaluări mai
detaliate, de exemplu evaluarea îndeplinirii
obiectivelor,
și
eventual
a
cauzelor
neîndeplinirii acestora. Deseori acest lucru
implică realizarea unor studii sau sondaje
speciale care pot fi externalizate; şi
Raportarea: în cadrul acestui ciclu, rezultatele
sunt comunicate managementului, astfel încât
să se întreprindă acţiuni pentru ajustarea
situaţiei și îmbunătăţirea performanţei. Acest
fapt poate implica o modificare a planului sau o
schimbare a strategiei. În mod ideal, progresul
și performanţa (evaluate prin M&E) sunt
comunicate
sau
raportate
clienţilor,
politicienilor, organismelor de reglementare şi
altor părţi interesate, inclusiv publicului larg.

Evaluarea performanței administrației publice locale
prin indicatorii de performanță reprezintă un demers
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Strategie
pe termen
lung

Strategie pe
termen mediu

Strategii sectoriale

Planificarea serviciilor publice

Stabilirea și evaluarea indicatorilor de
performanță

important în procesul în planificare strategică din
municipiul Dorohoi, având un rol esențial în mai multe
etape din cele 7 etape cheie menționate anterior. În
primul rând, stabilirea indicatorilor și evaluarea
evoluției periodice a acestora presupune analiza
situației existente, atât prin culegerea de date primare,
cât și prin culegerea de date secundare. În al doilea
rând, rezultatele evaluării pot fi folosite cu succes în
elaborarea și planuri strategice sau în fundamentarea
bugetării anumitor acțiuni sau investiții. Iar prin
faptul că metodologia evaluării performanței
administrației publice locală printr-un set prestabilit
de indicatori presupune și fixarea unor ținte pentru
perioada următoare, se contribuie și la planificarea
acțiunilor de la nivel local.
Per ansamblu, literatura de specialitate în domeniul
planificării strategice și evaluării performanței
administrației publice consideră procesul de stabilire
și evaluare a indicatorilor de performanță ca bază a
planificării strategice pe termen scurt, mediu și chiar
lung.
Modul în care indicatorii de performanță sunt
elaborați și selectați s-a schimbat de-a lungul timpului.
În prezent, indicatorii de monitorizare sunt elaborați
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în jurul politicilor și programelor care clarifică diverse
niveluri de scopuri. Prin urmare, monitorizarea
politicilor va necesita măsurarea diverselor
dimensiuni ale furnizării de servicii – calitatea și
cantitatea – și a diferitelor niveluri de performanță –
contribuții (inputs), rezultate ale acțiunii (outputs) și
rezultate ale politicii (outcomes). Măsurarea
performanțelor s-a dezvoltat pentru a acoperi nu doar
funcția contribuție (input), ci și pe cea de rezultate –
rezultate ale acțiunii/rezultate ale politicii.
Principalii pași în elaborarea și selecția indicatorilor
sunt următorii:
1. Determinarea
rezultatelor
care
au
semnificație pentru cetățeni;
2. Analizarea datelor pentru a identifica factorii
importanți care influențează îndeplinirea
rezultatelor;
3. Determinarea activităților și proceselor
majore care influențează îndeplinirea
rezultatelor;
4. Determinarea resurselor necesare pentru
îndeplinirea rezultatelor;
5. Revizuirea acestor liste provizorii în cadrul
discuțiilor permanente cu cei a căror muncă
este monitorizată, cei care cunosc cel mai bine
sistemul.
Unul dintre modelele cele mai complexe și eficiente de
evaluare a performanței administrației publice locale
este cel din Marea Britanie. Cu o tradiție de peste 13
ani în evaluarea performanței APL de această manieră
(evaluarea prin indicatori de performanță a fost
introdusă în anul 2000/2001 prin Best Value
Performance Indicators, sistem ce a fost înlocuit în
2007/2008 de National Indicators Set1, iar mai apoi în
anul 2011 de un set unic de cerințe ale performanței
administrației publice locale), Marea Britanie este
unul din statele cele mai preocupate de acest aspect și
cu rezultate pe măsură.
Best Value Performance Indicators a constituit o
sarcină a autorităților locale pentru a asigura o
1

http://archive.audit-commission.gov.uk/auditcommission/performanceinformation/performance-data-collections-and-guidance/Pages/best-valueperformance-indicators.aspx.html
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îmbunătățire continuă a serviciilor locale. În sprijinul
lor, Guvernul Marii Britanii a stabilit un cadru de
management al performanței destinat să confere
autorităților capacitatea de a evalua și îmbunătăți
serviciile și să asigure populația locală că este mai
bine informată despre calitatea serviciilor de care
beneficiază.
Conform Best Value Performance Indicators,
performanţa înseamnă îmbunătăţirea continuă a
parametrilor serviciului furnizat atât în ceea ce
priveşte eficacitatea şi eficienţa, dar și nevoile şi
aşteptările cetăţenilor. În acest scop, ideea de
performanţa presupune atingerea unui standard înalt
al serviciului (şi nu neapărat obţinerea celui mai mic
cost), reforma sau îmbunătăţirea metodelor și
procedurilor utilizate, dar şi implicarea activă şi
creativă a beneficiarilor, personalului şi nivelurilor
ierarhice superioare.
Indicatorii care au fost avuți în vedere de Best Value
Performance Indicators:
 Sănătate globală;
 Educație;
 Sănătate & protecție socială – copii;
 Sănătate & protecție socială – adulți;
 Locuințe;
 Persoane fără adăpost;
 Alocații pentru locuințe & alocații fiscale;
 Mediu: deșeuri și salubritate;
 Transport;
 Mediu și sănătatea mediului;
 Planificare;
 Cultură și servicii conexe;
 Ordine publică și bunăstare.
Sistemul actual de evaluare a performanței
administrației publice din Marea Britanie – Single data
list – face parte dintr-o politică mai amplă care
încearcă creșterea nivelului de transparență și
responsabilitate a administrației publice locale față de
cetățeni. Lista unică de date este o listă a tuturor
seturilor de date pe care administrația locală trebuie
să le depună la administrația centrală, acesta preluând
majoritatea indicatorilor din sistemele anterioare de
evaluare a performanței.
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I.2. Cadrul legal
Principalele acte legislative care reglementează
activitatea administrației publice locale sunt:
 Lege nr. 215 din 23 aprilie 2001 - Legea
administraţiei publice locale;
 Lege Nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind
Statutul aleşilor locali;
 OG
nr.
35/2002
pentru
aprobarea
Regulamentului-cadru
de
organizare
și
funcționare a consiliilor locale, cu modificările
și completările ulterioare;
 Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
 HG nr. 139/2008 privind aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii-cadru a
descentralizării nr. 195/2006;
 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilități publice, cu modificările și completările
ulterioare;
 HG
nr.
745/2007
pentru
aprobarea
Regulamentului privind acordarea licențelor în
domeniul serviciilor comunitare de utilități
publice;
 OG nr. 71/2002 privind organizarea și
funcționarea serviciilor publice de administrare
a domeniului public și privat de interes local, cu
modificările și completările ulterioare;
Administraţia publică locală a municipiului Dorohoi
este formată din Consiliul Municipal, ca autoritate
deliberativă şi Primarul Municipiului ca autoritate
executivă. Primăria reprezintă aparatul propriu de
specialitate al Consiliului Local şi aduce la îndeplinire
hotărârile Consiliului Local și dispoziţiile primarului,
soluţionând problemele curente ale colectivităţii
locale.
Consiliul Local reprezintă autoritatea legislativă a
municipiului, are iniţiativă și hotărăşte, în condiţiile
legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia
celor care sunt date prin lege în competenţa altor
autorităţi ale administraţiei publice locale sau
centrale. Una dintre atribuţiile Consiliului Local
priveşte dezvoltarea economico-socială a oraşului.
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Consiliul Local al Municipiului Dorohoi este format din
19 consilieri aleşi prin vot universal, direct şi liber
exprimat. Conform Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a
administraţiei publice locale, Consiliul local exercită
următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea și funcţionarea
aparatului de specialitate al primarului, ale
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local
și ale societăţilor comerciale și regiilor autonome
de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi
de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public
și privat al comunei, oraşului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate
către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională
pe plan intern și extern.
În cadrul Consiliului local al municipiului Dorohoi sunt
constituite 5 comisii de specialitate:
 Comisia 1: Comisia pentru prognoză
economico-socială,
buget,
finanțe,
administrarea domeniului public și privat al
municipiului Dorohoi.
 Comisia 2: Comisia de organizare și dezvoltare
urbanistică, realizarea lucrărilor publice,
monumentelor istorice și de arhitectură.
 Comisia 3: Comisia pentru servicii publice,
comerț și turism.
 Comisia 4: Comisia pentru activități științifice,
învățământ, sănătate, cultură, protecție socială,
activități sportive și de agrement.
 Comisia 5: Comisia pentru administrație locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor și a libertăților cetățenilor.
Primarul Municipiului Dorohoi îndeplineşte o funcţie
de autoritate publică, fiind şeful administraţiei publice
locale și al aparatului propriu de specialitate al
autorităţilor administraţiei publice locale, pe care îl
conduce și îl controlează.
Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale,
primarul
colaborează
cu
serviciile
publice
deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale din
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unităţile administrativ-teritoriale, precum și cu
consiliul judeţean. În această calitate, primarul poate
solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul
conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale din unităţile
administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu
pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
Primarul
îndeplineşte
următoarele
atribuţii
principale:
a) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor
Constituţiei, precum și punerea în aplicare a
legilor, a decretelor Preşedintelui României, a
hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului; dispune
măsurile necesare și acordă sprijin pentru
aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter
normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi
conducători ai autorităţilor administraţiei
publice centrale, precum și a hotărârilor
consiliului judeţean;
b) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor
consiliului local. În situaţia în care apreciază că o
hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de la
adoptare îl sesizează pe prefect;
c) poate propune consiliului local consultarea
populaţiei prin referendum, cu privire la
problemele locale de interes deosebit. Pe baza
hotărârii consiliului local ia măsuri pentru
organizarea acestei consultări, în condiţiile legii;
d) prezintă consiliului local, anual sau ori de câte ori
este necesar, informări, privind starea economică
și socială a comunei sau a oraşului, în
concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor
administraţiei publice locale, precum și informări
asupra modului de aducere la îndeplinire a
hotărârilor consiliului local;
e) întocmeşte proiectul bugetului local și contul de
încheiere a exerciţiului bugetar și le supune spre
aprobare consiliului local;
f) exercită funcţia de ordonator principal de
credite;
g) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi
cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică
de îndată consiliului local cele constatate;
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h) ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea
urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor,
epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu
organele specializate ale statului. În acest scop
poate mobiliza populaţia, agenţii economici şi
instituţiile publice din comună sau din oraş,
acestea fiind obligate să execute măsurile
stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie
elaborate pe tipuri de dezastre;
i) asigură ordinea publică și liniştea locuitorilor,
prin
intermediul
poliţiei,
jandarmeriei,
gardienilor publici, pompierilor și unităţilor de
protecţie civilă, care au obligaţia să răspundă
solicitărilor sale, în condiţiile legii;
j) îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor
publici, conform angajamentelor contractuale;
k) ia măsurile prevăzute de lege cu privire la
desfăşurarea adunărilor publice;
l) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a
spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor
manifestări publice care contravin ordinii de
drept ori atentează la bunele moravuri, la
ordinea și liniştea publică;
m) controlează igiena și salubritatea localurilor
publice și produselor alimentare puse în vânzare
pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de
specialitate;
n) ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea
pericolelor provocate de animale, în condiţiile
legii;
o) ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic
general al localităţii şi îl supune spre aprobare
consiliului local; asigură respectarea prevederilor
planului urbanistic general, precum și ale
planurilor urbanistice zonale și de detaliu;
p) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza
hotărârii consiliului local;
q) asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor
publice, proprietate a comunei sau a oraşului,
instalarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea
normală a traficului rutier și pietonal, în
condiţiile legii;
r) exercită controlul asupra activităţilor din târguri,
pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia
măsuri pentru buna funcţionare a acestora;
s) conduce serviciile publice locale; asigură
funcţionarea serviciilor de stare civilă și de
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t)
u)
v)

w)

x)
y)

z)

autoritate tutelară; supraveghează realizarea
măsurilor de asistenţă și ajutor social;
îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă;
emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în
competenţa sa prin lege;
propune consiliului local spre aprobare, în
condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii,
numărul de personal şi regulamentul de
organizare şi funcţionare a aparatului propriu de
specialitate;
numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile
legii, personalul din aparatul propriu de
specialitate al autorităţilor administraţiei publice
locale, cu excepţia secretarului; propune
consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie,
în condiţiile legii, a conducătorilor regiilor
autonome, ai instituţiilor şi serviciilor publice de
interes local;
răspunde de inventarierea şi administrarea
bunurilor care aparţin domeniului public și
domeniului privat al comunei sau al oraşului;
organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din
localitate și pune la dispoziţie autorităţilor
administraţiei publice centrale rezultatele
acestor evidenţe;
ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor
menajere, industriale sau de orice fel, pentru
asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă
din raza comunei sau a oraşului, precum şi
pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor
pentru asigurarea scurgerii apelor mari.

Viceprimarul este subordonat primarului și este
înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega
atribuţiile sale. Viceprimarul este ales cu votul
majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul
acestora.
Aparatul propriu al Primarului Municipiului Dorohoi
este organizat pe compartimente, birouri, servicii,
direcţii, conform organigramei și statului de funcţii
aprobat, pentru furnizarea serviciilor publice către
populaţie.
Compartimentele din structura organizatorică a
Aparatului de specialitate al Primarului sunt:
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Serviciul Administraţie Publică, subordonat
secretarului municipiului Dorohoi, are în
subordine
următoarele
compartimente:
Compartimentul juridic, contencios, cadastru;
Compartimentul
secretariat,
arhivă;
Compartimentul
autoritate
tutelară;
Compartimentul registru agricol;
Serviciul Administrativ, direct subordonat
viceprimarului;
Direcția
tehnică,
arhitect
șef,
direct
subordonată viceprimarului. Această direcție
cuprinde: Compartimentul urbanism, disciplină
în construcţii; Compartimentul evidenţă
domeniu public și privat, patrimoniu;
Compartimentul investiţii; Compartimentul
mediu U.L.M.; Compartimentul asociaţii
proprietari, imobiliare, locativ;
Serviciul Poliție Locală, direct subordonat
Primarului, are în subordine următoarele
compartimente: Compartiment ordine publică,
pază obiective; Compartiment siguranță
rutieră; Compartiment disciplină construcții,
afișaj
stradal;
Compartiment
inspecția
comercială, protecția mediului, igienizare;
Compartiment evidența persoanelor;
Direcția
edilitară,
direct
subordonată
Primarului, are în subordine următoarele
compartimente:
Serviciul
spații
verzi;
Compartiment pază obiective, magaziner;
Compartiment iluminat public; Compartiment
coordonare, control, activitate salubrizare,
administrare drumuri, parcări;
Direcţia Economică, subordonată Primarului,
are în subordine următoarele servicii şi
compartimente:
Compartimentul
achiziţii
publice; Compartimentul buget, finanţe,
contabilitate; Compartimentul centralizare,
urmărire activități financiare și contabile
pentru unități de învățământ și unități sanitare;
Serviciul urmărire, încasare, executare silită,
constatare, impunere și control persoane fizice,
Serviciul urmărire, încasare, executare silită,
constatare, impunere și control persoane
juridice, Compartiment juridic IT;
Compartimentul Protecție Civilă, aflat în directa
subordine a Primarului;







Compartimentul Audit, aflat în directa
subordine a Primarului;
Compartimentul Autorizare agenți economici și
transport public local și taximetre, aflat în
directa subordine a Primarului;
Compartimentul Resurse umane, secretariat
cabinet Primar, aflat în directa subordine a
Primarului;
Compartimentul
Integrare
europeană,
programe comunitare, informatică, relații cu
publicul, aflat în directa subordine a Primarului;
Serviciul public comunitar pentru evidența
persoanelor, care are în subordine următoarele
compartimente:
Compartiment
evidența
persoanelor,
Compartiment
arhivă,
Compartiment stare civilă.

Instituțiile
publice
subordonate
Primarului
municipiului Dorohoi sunt:
 Biblioteca Municipală Dorohoi;
 Casa de Cultură Municipală Dorohoi;
 Direcția Administrația Piețelor și Oborului;
 Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.
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SECȚIUNEA II

Metodologie și instrumente de utilizat în
evaluările anuale
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II.1. Metodologie
Cadrul general
Măsurarea performanţei în instituțiile și serviciile
publice, prin folosirea de o manieră sistematică a
indicatorilor de performanţă, este o etapă în direcţia
reformei administraţiei publice, care aduce cu sine un
plus de rigoare și transparenţă activităţii acestor
structuri, atât de necesar sectorului public în general.
Una dintre caracteristicile comune ale statelor din
sud-estul Europei după căderea comunismului este
lipsa practicii de planificare și stabilire a priorităților
de dezvoltare și investiţii. Nu numai România prezintă
această trăsătură, ci și alte ţări în care planificarea era
un termen foarte des folosit, dar aplicat cu precădere
de autorităţile publice centrale.
Autorităţile publice locale din ţările post-comuniste
trebuie să înveţe să-şi fixeze propriile priorităţi de
investiţii şi să-şi elaboreze propriile strategii şi
planuri de acţiune, care nu sunt stabilite la nivel
central, ci pe baza evaluării nevoilor locale. În vederea
realizării optime a tuturor acestor obiective,
măsurarea sistematică a performanţei structurilor din
subordine și a serviciilor furnizate este o condiţie
esenţială.
Performanţa înseamnă îmbunătăţirea continuă a
parametrilor serviciului furnizat, atât în ceea ce
priveşte eficacitatea şi eficienţa, dar și nevoile şi
aşteptările cetăţenilor. În acest scop, ideea de
performanţă presupune atingerea unui standard înalt
al serviciului (şi nu neapărat obţinerea celui mai mic
cost), reforma sau îmbunătăţirea metodelor și
procedurilor utilizate, dar şi implicarea activă şi
creativă a beneficiarilor, personalului şi nivelurilor
ierarhice superioare.
Performanţa poate fi evaluată prin raportarea la
standarde stabilite la nivel naţional şi aplicabile
tuturor furnizorilor unui anumit serviciu sau la
standarde locale, utilizate numai de administraţia
locală în cauză. Cele din prima categorie trebuie
limitate la domenii sau aspecte considerate strategice
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la un moment dat (ex. reciclarea deșeurilor); celelalte
pot fi stabilite în orice domeniu de importanță
semnificativă pentru comunitatea locală respectivă.

Obiectivele studiului
Analiza performanței autorităților publice locale din
Municipiul Dorohoi are drept scop identificarea
nivelului individual de performanță în furnizarea
serviciilor publice și compararea cu nivelurile de
performanță ale altor structuri descentralizate. Scopul
indicatorilor de evaluare a performanței autorităților
publice locale din municipiul Dorohoi este inclusiv de
a stabili o cultură organizațională la nivelul
instituțiilor publice care încurajează managementul
performant axat pe creșterea calității și eficienței
serviciilor publice.
Obiectivul general al evaluării performanței
autorităților publice locale din Municipiul Dorohoi
este de a crește eficiența și eficacitatea serviciilor
publice. Performanța este măsurată în mod individual,
astfel încât să se asigure calitatea datelor.
Utilizarea analizei performanței autorităților publice
locale din municipiul Dorohoi se va putea face pe mai
multe direcții:
 Monitorizarea progresului fiecărui indicator în
parte într-un interval mai mare de timp;
 Identificarea punctelor critice de la nivel
local/principalele disfuncționalități ce trebuie
remediate;
 Compararea performanței autorităților publice
locale din Municipiul Dorohoi cu rezultatele
înregistrate de alte structuri asemănătoare;
 Popularizarea rezultatelor în rândul factorilor
interesați.
Obiectivul general al acestui studiu pilot este
stabilirea unei metodologii de evaluare a
performanței autorităților publice locale din
municipiul
Dorohoi,
testarea
acesteia,
identificarea principalelor probleme ce pot
apărea în desfășurarea analizei și realizarea unor
recomandări pentru analizele viitoare ale
performanței autorităților publice locale.
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Indicatori de evaluare
Indicatorii de Performanţă ai APL-urilor reprezintă
o serie de indicatori statistici şi /sau primari care au
drept scop monitorizarea continuă a sistemului socioeconomic local, furnizând aşadar cel mai important
feedback al politicilor sale.
Literatura de specialitate identifică două categorii: cei
prin care se definesc diferitele accepţiuni ale
performanţei şi cei prin care se stabileşte ce se
măsoară în mod concret. Dacă în primul caz se are în
vedere o tipologie mai degrabă generală a clasificării
indicatorilor de performanţă, în cel de-al doilea caz se
operaţionalizează în mod practic asupra a ceea ce se
urmăreşte în momentul în care se construieşte un
sistem de indicatori de performanţă.
Categoria 1 de indicatori:
1. Eficacitate - gradul în care un anumit produs sau
rezultat răspunde cerinţelor;
2. Eficienţă - gradul în care un anumit proces produce
rezultatul corespunzător cerinţelor cu minimum de
efort;
3. Calitate - gradul în care un anumit produs sau
rezultat corespunde aşteptărilor beneficiarilor;
4. Realizare la termen - dacă o unitate de produs sau
rezultat a fost realizată corect și la timp;
5. Productivitate - valoarea adăugată la proces,
raportată la valoarea muncii sau a capitalului
consumat;
6. Siguranţă - caracteristicile mediului de lucru
organizaţional.
Categoria 2 de indicatori:
1. Input - cantitatea de resurse utilizată pentru
producerea unui anumit produs, rezultat - ex. numărul
de personal specializat care lucrează în cadrul
serviciului de asistenţă maternală, costul mediu de
modernizare al unui km de drum judeţean de munte;
2. Proces - cantitatea de muncă necesară pentru
producerea unui anumit rezultat - ex. numărul de
gospodării deservite, numărul de beneficiari ai
serviciului public;
3. Output (rezultat) - cantitatea de servicii sau
produse realizate într-o anumită perioadă de timp -
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ex.: numărul de kilometri de drum judeţean
modernizat;
4. Outcome (impact) - evenimentele sau schimbările
în condiţii, comportamente sau atitudini care indică
progresul către realizarea misiunii sau obiectivelor
programului - ex.: procentul de respondenţi care
clasifică drept bună calitatea serviciului de asistență
socială.
Un sistem echilibrat de indicatori de performanţă
trebui să includă indicatori din cât mai multe dintre
tipurile menţionate în categoria 2, cu accent pe
măsurarea impactului serviciului public furnizat.
Aceştia indică efectul produs asupra beneficiarilor
serviciilor publice și se măsoară, de obicei, prin gradul
de satisfacţie al acestora.
Ca o evaluare generală a frecvenţei utilizării
diferitelor tipuri de indicatori de către autorităţile
publice locale din România, se poate afirma că în mod
preponderent sunt folosiţi indicatorii de tip input,
care arată cantitatea de resurse utilizată; din această
categorie, cel mai des sunt utilizaţi indicatorii
financiari. Aceşti indicatori nu sunt relevaţi pentru
măsurarea performanţei administraţiei locale.
Fără a subestima importanţa datelor financiare care
trebuie să fie incluse în orice analiză de evaluare a
impactului politicilor publice, se impune totuşi
sublinierea faptului că folosirea unor indicatori de
rezultat şi de impact înseamnă, în acelaşi timp, și
aducerea în prim plan a beneficiarilor serviciilor
publice, adică a efectelor concrete pe care le-a produs
cantitatea de resurse utilizate (input) asupra
membrilor comunităţii locale (output şi/sau
outcome).
Un sistem ideal de măsurare a performanţei în
sectorul public trebui să reflecte cât mai complet
modul în care autorităţile locale reuşesc să îşi exercite
responsabilităţile. Astfel, indicatorii de performanţă
trebui să reprezinte fiecare domeniu de activitate al
administraţiei locale, să aibă atât aşa-numitele
evaluări „obiective” (în general indicatorii care se
referă la resursele financiare şi de personal), dar şi
cele „subiective” (adică cele care au în vedere
evaluarea satisfacţiei beneficiarilor serviciilor
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publice), culese atât prin metode cantitative, cât şi
prin cele calitative. O atenţie specială merită acordată
opiniei beneficiarilor; în acest scop, sondajele sunt
mijloacele cele mai accesibile.
Considerăm deosebit de importantă cunoaşterea
părerii cetăţenilor asupra calităţii serviciilor publice
de care aceştia beneficiază; sondajele pot indica
deficienţele existente în activitatea prestatorilor,
nevoile sau particularităţile anumitor zone din cadrul
unităţii administrativ-teritoriale, precum și gradul de
satisfacţie vis-a-vis de activitatea autorităţilor locale.
În final, tot ca principiu general al elaborării unui
sistem de măsurare a performanţei, ar trebui avut în
vedere ca resursele alocate pentru colectarea
indicatorilor de performanţă să fie proporţionale cu
beneficiul pe care aceştia îl aduc pentru acea
autoritate locală.
Un alt aspect ce trebuie avut în vedere este faptul că
țintele stabilite pentru fiecare indicator trebuie să fie
SMART. Aceasta înseamnă că ținta stabilită pentru
fiecare indicator trebuie să corespundă următoarelor
caracteristici: S – specific; M – măsurabil; A – (de)
atins/abordabil; R – relevant; T – încadrat în timp. În
cadrul prezentului studiu au fost stabilite trei tipuri
principale de ţinte:
1. Dezvoltarea capacităţii: activităţi legate de
dezvoltarea capacităţilor instituţiei de a
furniza servicii;
2. Furnizarea de Servicii: furnizarea unui
serviciu către cetăţeni sau alte instituţii;
3. Investiţii de capital: achiziţia de fonduri fixe,
fie prin cumpărare fie prin construcţie.
Acestea sunt de obicei grupate în proiecte.
Având în vedere natura și obiectivele studiului,
principalele domenii de evaluare ale performanței
managementului administrației publice locale
stabilite sunt:
 Capacitate administrativă și E-guvernare;
 Sistemul de învăţământ – cultură;
 Asistenţă socială și de sănătate;
 Terenuri şi fond locativ;
 Siguranţă şi Securitate comunitară.
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A. Capacitate administrativă și E-guvernare
Evaluarea capacităţii administrative și de e-guvernare
a autorităţilor administraţiei publice locale se va
realiza pe baza următoarelor criterii:

Capacitatea organizatorică şi de a planifica
strategic;

Capacitatea funcţională de realizare a
competenţelor şi prestare a serviciilor publice;

Capacitatea de management financiar;

Capacitatea de management a resurselor
umane;

Capacitatea de management al proiectelor;

Capacitatea de relaţionare şi asigurare a
transparenţei;

E-guvernare.
Evaluarea capacității administrative și e-guvernarea
va fi realizată atât în cazul Primăriei Municipiului
Dorohoi, cât și pentru celelalte instituții subordonate/
descentralizate.
Indicatorii propuși de evaluare
administrative și E-guvernare sunt:

a

Capacității

Cod

Indicator

CA01

Existenţa planului de dezvoltare instituţională,
valabil pentru perioada actuală
Existenţa
registrelor
de
evidenţă
a
corespondenţei şi a altor tipuri de registre
actualizate la zi
Existenţa spaţiilor de muncă necesare suficiente:
birouri de lucru;
Existenţa spaţiilor de muncă necesare suficiente:
săli de şedinţe;
Existenţa spaţiilor tehnice necesare suficiente:
arhivă, depozitare, etc;
Existenţa dotărilor tehnice IT&C necesare
(calculatoare, imprimante, soft, internet, reţea,
telefon, fax);
Existenţa
dotărilor
tehnice
necesare
şi
echipamente (autovehicule, echipamente, etc.);
Existenţa infrastructurii de asigurare cu apă,
canalizare, grup sanitar
Existenţa infrastructurii de asigurare cu gaz,
energie electrică și termică etc
Existența unui serviciu/ compartiment/ birou de
planificare a dezvoltării socio-economice sau

CA02
CA03
CA04
CA05
CA06
CA07
CA08
CA09
CA10
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Cod

Indicator

Cod

Indicator

CA30

în totalul interacțiunilor (intermediate și față-înfață)
Nivelul de colectare online a taxelor și impozitelor

sectoriale
CA11

CA13

Capacitatea serviciului/ compartiment/ birou de
planificare a dezvoltării socio-economice sau
sectoriale
Capabilitatea serviciului/ compartiment/ birou de
planificare a dezvoltării socio-economice sau
sectoriale
Capacitatea de a colecta venituri proprii

CA14

Capacitatea de a genera venituri proprii

CA15

Nivelul de instruire a personalului

CA16

Performanțele profesionale ale personalului

CA17

Numărul absențelor cauzate de boală

CA18

Capacitatea de a atrage surse de finanţare pentru
implementarea proiectelor de interes local în
ultimii 3 ani anteriori efectuării evaluării;
Capacitatea de a cheltui resursele financiare
atrase pentru proiectele de interes local

CA36

CA20

Existenţa proiectelor în care organizația
cooperează cu alte organizații similare

B. Sistemul de învăţământ – cultură

CA21

Existenţa proiectelor în care organizația
cooperează cu structurile societăţii civile de la
nivel local, regional sau naţional

Pentru completarea și monitorizarea indicatorilor din
cadrul acestei categorii, se va apela la mai multe surse
de date statistice / date din bazele de date locale.

CA22

Existenţa proiectelor în care organizația
cooperează cu sectorul privat de la nivel local,
regional sau naţional

Indicatorii propuși de evaluare a Sistemului de
învățământ - cultură sunt:

CA12

CA19

CA23

CA24

CA25

CA26

CA27

CA31
CA32
CA33
CA34
CA35

Ponderea cererilor online de eliberare a
documentelor în total cereri primite
Nivelul de furnizare online a informațiilor către
cetățeni
Ponderea sugestiilor/ feedback-urilor primite
prin intermediul poștei electronice
Evaluarea gradului de satisfacție a populației visa-vis de Serviciul local de taxe și impozite
Evaluarea gradului de satisfacție a populației visa-vis de Serviciul Evidența Populației
Evaluarea gradului de satisfacție a populației visa-vis de posibilitățile de plată online a taxelor și
impozitelor

Existenţa proiectelor în care organizația
cooperează cu structuri publice similare, structuri
ale societăţii civile sau private de peste hotare

Cod

Indicator

IC01

Existenţa condiţiilor materiale adecvate pentru a
asigura participarea cetăţenilor la şedinţele
consiliului local

IC02

Gradul de cuprindere în învățământul preșcolar
al copiilor
Ponderea promovabilității Evaluării naționale

Existența mecanismelor de informare a populaţiei
privind deciziile aprobate (panouri informative,
ziar local, buletin informativ local, pagină web,
post local de radio/tv)

IC04

Număr anual de audieri publice organizate
(audierea bugetului, strategia de dezvoltare, altor
chestiuni de importanţă majoră pentru
comunitate)

IC03

IC05

Ponderea promovabilității examenului
bacalaureat
Nota medie a examenului de bacalaureat

IC06

Premii la olimpiade și concursuri similare
naționale / total elevi
Numărul spectacolelor de teatru (anual)

IC07

Numărul spectacolelor de operă / balet (anual)

IC08

Numărul spectacolelor filarmonice (anual)

IC09
IC10

Gradul de utilizare a capacității sălilor de
spectacole
Festivaluri organizate anual

IC11

Numărul total al vizitatorilor în muzee

IC12

Numărul total al volumelor împrumutate

IC13

Numărul total al volumelor digitizate

IC14

Numărul total al laboratoare școlare

CA29

Număr anual de acțiuni de consultare a populaţiei
(sondaje de opinie, adunări de cartier, focusgrupuri, etc.)
E-guvernare: ponderea serviciilor care pot fi
furnizate prin intermediul IT&C în totalul
serviciilor furnizate
E-guvernare: ponderea interacțiunilor electronice
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CA28

de

Cod

Indicator

IC15

Numărul total al sălilor de gimnastică

IC16

Numărul total de terenuri de sport

IC17

Numărul total de PC-uri

IC18

Numărul total de PC-uri conectate la Internet

IC19

Evaluarea gradului de satisfacție a populației visa-vis de Infrastructura de învățământ și dotarea
specifică
Evaluarea gradului de satisfacție a populației visa-vis de Infrastructura și activitățile culturale

IC20

Cod
ASM14
ASM15
ASM16
ASM17
ASM18
ASM19
ASM20
ASM21
ASM22

C. Asistenţă socială și de sănătate
Pentru completarea și monitorizarea indicatorilor din
cadrul acestei categorii, se va apela la mai multe surse
de date statistice / date din bazele de date locale.
Indicatorii propuși de evaluare a serviciilor de
Asistență socială și de sănătate sunt:
Cod
ASM01
ASM02

ASM03
ASM04
ASM05
ASM06
ASM07
ASM08
ASM09
ASM10
ASM11
ASM12
ASM13
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Indicator
Îngrijire personală acordată la domiciliul
persoanelor cu handicap grav de asistenții
personali
Servicii de suport la domiciliul persoanelor
vârstnice, după cum urmează: îngrijire
personală, asistență medicală primară; suport
emoţional; consiliere şi reprezentare
Informare şi consiliere socială, juridică și
psihologică pentru persoane aflate în situaţii
de dificultate
Procentul cheltuielilor de capital din totalul
bugetelor spitalelor
Costul mediu zilnic de spitalizare
Incidența infecțiilor nosocomiale
Indicele de concordanță a diagnosticelor
intrare-ieșire
Proporția personalului medical din totalul
personalului angajat al spitalului
Ponderea doctorilor în științe medicale din
totalul medicilor
Ponderea personalului implicat în cercetare
ştiinţifico-medicală
Ponderea personalului beneficiar de educație
medicală continuă
Ponderea urgențelor din total internări
Numărul specializărilor medicale disponibile

Indicator
Indicele de complexitate al cazurilor
Rata mortalității intraspitaliceşti
Gradul de acoperire a nevoilor medicale
Suficiența paturilor de spital
Timpul de ajungere la caz a ambulanței
Gradul de acoperire cu ambulanțe
Evaluarea gradului de satisfacție a populației
vis-a-vis de Serviciul medical de primire
urgențe
Evaluarea gradului de satisfacție a populației
vis-a-vis de Servicii medicale de specialitate
Evaluarea gradului de satisfacție a populației
vis-a-vis de Activitatea de asistență socială per
ansamblu

D. Terenuri şi fond locativ
Pentru completarea și monitorizarea indicatorilor din
cadrul acestei categorii, se va apela la mai multe surse
de date statistice / date din bazele de date locale.
Indicatorii propuși de evaluare a Terenurilor și
fondului locativ sunt:
Cod
TL01
TL02
TL03
TL04
TL05
TL06
TL07
TL08
TL09
TL10
TL11
TL12

Indicator
Primăria are Arhitect Șef
Gradul de solicitare al serviciului urbanism –
eliberarea autorizațiilor de construcție
Gradul de solicitare al serviciului urbanism –
eliberarea adeverințelor
Gradul de solicitare al serviciului urbanism –
eliberarea certificatelor de urbanism
Termen mediu de eliberare a adeverințelor
Termen mediu de eliberare a autorizațiilor de
construire
Termen mediu de eliberare a certificatelor de
urbanism
Termen mediu de răspuns la corespondență
Procentul
funcționarilor
serviciului
de
specialitate (Urbanism) care au beneficiat de
cursuri de perfecționare de specialitate
Vechime PUG (ani)
Suprafața totală a terenurilor publice
Suprafața totală a terenurilor publice
concesionate
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Cod
TL13
TL14
TL15
TL16
TL17
TL18
TL19
TL20
TL21
TL22
TL23

Indicator
Locuințe sociale existente
Locuințe sociale existente corespunzătoare
Locuințe sociale existente utilizate
Clădiri publice reabilitate termic
Număr locuri de joacă
Spații verzi amenajate
Evaluarea gradului de satisfacție a populației
vis-a-vis de Arhitectura urbană
Evaluarea gradului de satisfacție a populației
vis-a-vis de Serviciul de urbanism
Evaluarea gradului de satisfacție a populației
vis-a-vis de Suficiența spațiilor verzi
Evaluarea gradului de satisfacție a populației
vis-a-vis de Suficiența locurilor de joacă
Evaluarea gradului de satisfacție a populației
vis-a-vis de Starea drumurilor

E. Siguranţă şi Securitate comunitară
Pentru completarea și monitorizarea indicatorilor din
cadrul acestei categorii, se va apela la mai multe surse
de date statistice / date din bazele de date locale.
Indicatorii propuși de evaluare a Siguranței și
Securității comunitare sunt:
Cod
SSC01
SSC02
SSC03
SSC04
SSC05
SSC06
SSC07
SSC08
SSC09
SSC10
SSC11
SSC12
SSC13
SSC14
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Indicator
Agenți de poliție
Camere de supraveghere
Gradul de acoperire cu camere supraveghere
Gradul de dotare cu autovehicule funcționale
Buget total al serviciilor locale de siguranță și
securitate comunitară
Gradul de dotare cu autospeciale pompieri
Timp mediu de ajungere la caz (pompieri)
Număr intervenții de urgență / nr. pompieri
Buget total serviciu de pompieri / nr.
intervenții
Număr intervenții de urgență / nr. agenții
poliție
Gradul de acoperire cu rețea de iluminat public
Numărul total estimat al câinilor comunitari
aflați în libertate și pe străzi
Capacitatea funcțională a adăposturilor pentru
câini
Numărul de persoane mușcate de către câinii
comunitari

Cod
SSC15
SSC16
SSC17
SSC18
SSC19
SSC20
SSC21
SSC22
SSC23

Indicator
Numărul accidentelor rutiere de pe raza
municipiului
Numărul de infracțiuni la regimul circulației
Infracționalitatea stradală
Numărul de omucideri (la 100.000 de
persoane)
Numărul persoanelor aflate în închisoare
(100.000 de oameni)
Numărul infracţiunilor economico-financiare
Evaluarea gradului de satisfacție a populației
vis-a-vis de Siguranța și ordinea publică
Evaluarea gradului de satisfacție a populației
vis-a-vis de Serviciul Poliție Locală
Evaluarea gradului de satisfacție a populației
vis-a-vis de Iluminatul stradal

Metode de culegere a datelor
Fiecare domeniu al administraţiei publice locale va fi
analizat prin prisma a trei sisteme de evaluare, fiecare
având rolul de a completa informaţia referitoare la
performanţa
sistemul
de
management
al
administrației publice locale.
Informații statistice
Primul sistem de evaluare va fi cel al informaţiilor
statistice, fiind un sistem totodată accesibil
majorităţii administrațiilor publice locale din cadrul
ariei de intervenţie. Principalele instituții vizate
pentru furnizare de informații statistice sunt:
Institutul Național de Statistică. Datele INS pot fi
consultate fie prin realizarea unei solicitări directe, fie
prin consultarea bazei de date Tempo-Online.
Aceasta este o bază de date statistice care dă
posibilitatea de a accesa o gamă larga de informații
oferite de Institutul Național de Statistică. Conținutul
acestei baze de date constă în: aproximativ 800 de
indicatori statistici, organizați pe domenii și
subdomenii economico-sociale; metadate asociate
indicatorilor statistici (definiție, anul de început și de
sfârșit al seriei de timp, ultima perioadă încărcată,
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metodologie statistică, ultima actualizare); indicatori
detaliați la nivel de grupe și/sau subgrupe de
caracteristici statistice (ex. “Efectivul salariaților la
sfârșitul anului pe categorii de salariați, pe activități
ale economiei naționale - secțiuni, sexe, medii și
județe”); serii de timp începând cu 1990 – până la zi:
cu periodicitate lunară, trimestrială, semestrială,
anuală; la nivel național, regiuni de dezvoltare, județe
și comune.
Direcția Județeană de Statistică Botoșani. DJS
Botoșani are ca obiect de activitate culegerea,
prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor
cercetărilor statistice şi constituirea la nivel teritorial
a seriilor de date statistice, oficiale cu caracter
economic, financiar, social, demografic, juridic necesar
elaborării politicii economice și sociale, informării
opiniei publice.
Bazele de date locale
Al doilea sistem de evaluare face apel la indicatorii
existenți în bazele de date locale ale unităților
administrative. Fiecare structură descentralizată îşi
va putea evalua relativ uşor performanța sistemului
de management prin prisma acestor indicatori.
Pentru culegerea de date din bazele locale se vor
efectua solicitări scrise către următoarele instituții,
fără a se limita la acestea:

Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani;

Muzeul de Științe ale Naturii;

Muzeul Memorial ,,George Enescu”;

Casa Municipala de Cultură;

Biblioteca Municipală;

Spitalul Municipal Dorohoi;

Serviciul Județean de Ambulanță Botoșani;

Poliția Locală;

Inspectoratul Județean de Poliție;

Inspectoratul Județean pentru Situații de
Urgență;

Etc.
Sondaje de opinie
Al treilea sistem de evaluare este sondajul de opinie,
analiza performanței autorităților publice locale din
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Municipiul Dorohoi presupunând două anchete prin
sondaj de opinie:
1.

Sondaj de opinie publică realizat în rândul
beneficiarilor de servicii publice din
municipiul Dorohoi.

Acest set de date este foarte util în determinarea
percepției
cetățenilor
asupra
performanței
managementului instituțiilor publice și, totodată,
indirect, determinarea percepției cetățenilor asupra
calității propriilor vieți. Astfel, universul cercetării
este format din populația adultă (18 ani și peste) din
municipiul Dorohoi.
Se recomandă ca sondajul de opinie publică realizat în
rândul beneficiarilor de servicii publice din municipiul
Dorohoi să se realizeze din doi în doi ani (bienal).
Metodologia de sondaj trebuie să permită
repetabilitatea evaluării în condițiile unor costuri
minime, cu un grad de încredere în rezultate
satisfăcător (90/95% interval de încredere). Pe
lângă erorile de eșantionare, alte aspecte
metodologice (modul de formulare a întrebărilor,
dificultățile practice de culegere a datelor,
mecanismele
de
apărare
psihologică
ale
respondenților în cazul întrebărilor sensibile sau ce
predispun la conformism social) pot induce erori
suplimentare ce nu pot fi contorizate în marja
statistică de eșantionare.
Un număr de aproximativ 600 de respondenți este
considerat reprezentativ pentru municipiul Dorohoi.
Eșantionul trebuie să fie probabilist, stratificat după
cartierul de rezidență, și trebuie să includă persoane
din toate grupele de vârstă și de toate sexele.
Eșantionul trebuie validat pe baza datelor oficiale ale
Recensământului Populaţiei și Locuințelor din anul
2011 și a celor mai recente date intermediare INSSE.
Completarea chestionarelor se recomandă a se realiza
față-în-față la domiciliul respondentului, chestionarul
fiind completat cu ajutorul unui operator de teren
specializat.
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Datele se vor centraliza, în vederea analizării, într-o
bază de date creată în software-uri precum Microsoft
Excel sau Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS).
Dimensiunile de evaluare vizate prin intermediul
sondajului de opinie pentru evaluarea satisfacției
cetățenilor vis-a-vis de calitatea serviciilor publice de
care beneficiază sunt următoarele:

Gradul general de satisfacție al populației vis-avis de serviciile de colectare a deșeurilor;

Gradul general de satisfacție al populației vis-avis de curățenia orașului;

Gradul general de satisfacție al populației vis-avis de posibilitățile de colectare selectivă a
deșeurilor și reciclarea acestora;

Gradul general de satisfacție al populației vis-avis de serviciile de transport public local;

Gradul general de satisfacție al populației vis-avis de activitățile culturale existente
(reprezentații de teatru, operă, balet,
festivaluri, etc);

Gradul general de satisfacție al populației vis-avis de facilitățile culturale existente (biblioteci,
muzee, expoziții etc.);

Gradul general de satisfacție al populației vis-avis de serviciul Pompieri;

Gradul general de satisfacție al populației vis-avis de serviciul Poliția Locală;

Gradul general de satisfacție al populației vis-avis de serviciul Ambulanță;

Gradul general de satisfacție al populației vis-avis de serviciul de primire urgențe;

Gradul general de satisfacție al populației vis-avis de serviciile medicale de specialitate;

Gradul general de satisfacție al populației vis-avis de serviciul de apă-canal;

Gradul general de satisfacție al populației vis-avis de serviciul de termoficare;

Gradul general de satisfacție al populației vis-avis de starea drumurilor și trotuarelor;

Gradul general de satisfacție al populației vis-avis de serviciile de asistență socială;

Gradul general de satisfacție al populației vis-avis de sistemul educațional local;

Gradul general de satisfacție al populației vis-avis de serviciul local de taxe și impozite;
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Gradul general de satisfacție al populației vis-avis de serviciul local de urbanism;
Etc.

Acești indicatori pot fi urmăriți în dinamică și pot
exprima, sintetic, ansamblul experiențelor cetățenilor
vis-a-vis de fiecare serviciu public evaluat.
Esențial în această evaluare este compararea și
modificarea percepției colective vis-a-vis de
performanța diferitelor instituții publice locale. De
asemenea, este importantă stabilirea unor ținte
bienale cu privire la îmbunătățirea gradului de
satisfacție al cetățenilor și evaluarea, așadar, a
atingerii acestor niveluri propuse. În final, printr-o
reprezentare grafică sintetică și cuprinzătoare se
poate surprinde foarte ușor unde sunt necesare
măsuri de intervenție pentru îmbunătățirea situației
sectorului / serviciului.
2.

Sondaj de opinie publică realizat în rândul
personalului din administrația publică locală
și instituțiile subordonate.

Un alt instrument de culegere a datelor va fi sondajul
de opinie publică în rândul personalului
administrației
publice
locale
și
instituțiilor
subordonate. În studiul pilot s-au realizat sondaje de
opinie în cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi și
Direcției de Asistență Socială Dorohoi, urmând ca în
anii următori să se analiza posibilitatea realizării de
sondaje și în celelalte instituții subordonate Primăriei
Dorohoi.
Se recomandă ca sondajul de opinie publică realizat în
rândul personalului din administrația publică locală și
instituțiile subordonate să se realizeze din doi în doi
ani (bienal).
Asemenea sondajului în rândul populației din
municipiu, metodologia de sondaj trebuie să permită
repetabilitatea evaluării în condițiile unor costuri
minime, cu un grad de încredere în rezultate
satisfăcător (99%/100% interval de încredere).
Deși nu este expus riscului erorilor de eșantionare,
acest sondaj de opinie are alte limitări: modul de
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formulare a întrebărilor, dificultățile practice de
culegere a datelor, mecanismele de apărare
psihologică ale respondenților în cazul întrebărilor
sensibile sau ce predispun la conformism social, frica
de consecințe în cazul în care răspunsurile date nu
sunt pozitive, etc. Pentru a preveni/minimalizate
aceste erori ce pot influența rezultatele sondajului, se
recomandă respectarea următoarelor proceduri:

Chestionarul nu va solicita completarea datelor
de identificare a respondenților, astfel încât să
fie încurajate răspunsurile sincere ale
personalului din administrația publică locală;

Chestionarul va fi înmânat respondenților
împreună cu un plic, cu ajutorul căruia să se
returneze formularul completat.
Se va opta pentru o cercetare exhaustivă a salariaților
din administrația publică locală și instituțiilor
subordonate.
Chestionarul va fi auto-administrat, urmând a fi însoțit
de instrucțiuni de completare a acestuia. Motivul pentru
care se recomandă această variantă este creșterea
gradului de sinceritate a respondenților.
Datele se vor centraliza, în vederea analizării, într-o
bază de date creată în software-uri precum Microsoft
Excel sau Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS).
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Dimensiunile de evaluare vizate prin intermediul
sondajului de opinie realizat în rândul personalului din
administrația publică locală și instituțiile subordonate.
sunt următoarele:

Gradul general de satisfacție vis-a-vis de
dotările din organizație;

Gradul general de satisfacție vis-a-vis de
câștigul salarial;

Gradul general de satisfacție vis-a-vis de
sistemul de evaluare a performanțelor;

Gradul general de satisfacție valorile și cultura
organizațională;

Etc.
Chestionarul va cuprinde și un modul de evaluare a
climatului psihosocial, dimensiunile ce se vor avea în
vedere fiind următoarele:

Încurajarea ideilor novatoare şi a inițiativei;

Spiritul de echipă;

Calitatea relațiilor personale;

Sentimentul de echitate;

Responsabilitate, autonomie;

Implicare – motivare;

Libertatea de expresie;

Luarea în considerare.
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II.2. Propunere de instrumente ce vor
fi utilizate în evaluările ulterioare
Chestionar de evaluare anuală a gradului de satisfacție a cetățenilor vis-a-vis de serviciile
publice din municipiul Dorohoi
Stimată doamnă, stimate domn,
Primăria Municipiului Dorohoi are plăcerea de a vă solicita feed back-ul Dvs. vis-a-vis de calitatea serviciilor
publice oferite de către autoritățile publice locale din municipiul Dorohoi cetățenilor săi. Acest studiu, care se va
realiza anual, reprezintă un demers orientat spre creșterea performanței autorităților publice locale iar opiniile și
percepțiile Dvs. sunt extrem de valoroase în vederea îmbunătățirii calității serviciilor publice de care beneficiați.
Vă mulțumim!
Q1. Cât de mulțumit(ă) sunteţi în general de felul în care trăiţi în prezent?
Foarte mulțumit(ă)
Mulțumit(ă)
Nici, Nici
Nemulţumit(ă)

Q2. Cum credeţi că veți trăi peste un an?
Mult mai bine
Mai bine

La fel

Mai rău

Foarte
nemulţumit(ă)

NȘ/Nr

Mult mai rău

NȘ/Nr

Q3. În opinia dvs., care sunt cele mai importante 3 probleme ale municipiului Dorohoi?

Q4. Pe o scală de la 1 la 10, 1 reprezentând Foarte nemulțumit, 10 reprezentând Foarte mulțumit, vă rugăm
să evaluați următoarele aspecte specifice ale diferitelor servicii publice de care beneficiați.
Nr. Serviciu/Aspect specific
Notă NȘ/Nr
GESTIONAREA DEȘEURILOR și SALUBRIZARE
4.1.
Sistemul de colectare a deșeurilor - amplasamentele punctelor de colectare
4.2.
Sistemul de colectare a deșeurilor - curățenia amplasamentelor
4.3.
Sistemul de colectare a deșeurilor - frecvența de ridicare a gunoiului
4.4.
Posibilitățile de colectare selectivă a deșeurilor
4.5
Posibilitățile de reciclare a deșeurilor (existența punctelor de colectare)
4.6.
Curățenia străzilor și trotuarelor
4.7.
Curățenia spațiilor verzi și a locurilor de joacă
EDUCAȚIE și CULTURĂ
4.8.
Infrastructura de învățământ și dotarea specifică
4.9.
Calitatea actului de învățământ
4.10. Infrastructura și activitățile culturale (case de cultură, biblioteci, muzee, săli de
spectacole)
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4.11. Volumul activităților culturale la nivel local
4.12. Calitatea activităților culturale la nivel local
4.13. Diversitatea activităților culturale la nivel local
SERVICII MEDICALE
4.14. Serviciul medical de primire urgențe - evaluare generală
4.15. Serviciul medical de primire urgențe - profesionalismul medicilor
4.16. Serviciul medical de primire urgențe - amabilitatea medicilor
4.17. Serviciile medicale de specialitate - evaluare generală
4.18. Serviciile medicale de specialitate - profesionalismul medicilor
4.19. Serviciile medicale de specialitate - amabilitatea medicilor
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
4.20. Activitatea de asistență socială per ansamblu
4.21. Suficiența locuințelor sociale
INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI TEHNICO-EDILITARĂ
4.22. Serviciul apă-canal – calitatea apei potabile
4.23. Serviciul apă-canal – prețul apei potabile
4.24. Serviciul apă-canal – remedierea defecțiunilor
4.25. Starea drumurilor
4.26. Starea trotuarelor
CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ și E-GUVERNARE
4.27. Serviciul local de taxe și impozite – evaluare generală
4.28. Amabilitatea personalului din cadrul serviciului local de taxe și impozite
4.29. Profesionalismul perceput al personalului din cadrul serviciului local de taxe și impozite
4.30. Serviciul Urbanism – evaluare generală
4.31. Amabilitatea personalului din cadrul serviciului local de urbanism
4.32. Profesionalismul perceput al personalului din cadrul serviciului local de urbanism
4.33. Serviciul Evidența populației (inclusiv stare civilă) – evaluare generală
4.34. Amabilitatea personalului din cadrul serviciului local de evidența populației
4.35. Profesionalismul perceput al personalului din cadrul serviciului local de evidența
populației
4.36. Serviciul Poliție Locală - evaluare generală
4.37. Amabilitatea personalului din cadrul serviciului local de Poliție
4.38. Profesionalismul perceput al personalului din cadrul serviciului local de Poliție
4.39. Serviciul de Asistență socială - evaluare generală
4.40. Amabilitatea personalului din cadrul serviciului local de asistență socială
4.41. Profesionalismul perceput al personalului din cadrul serviciului local de asistență socială
4.42. Posibilitățile de plată online a taxelor și impozitelor
TIMP LIBER
4.43. Suficiența spațiilor verzi
4.44. Starea spațiilor verzi
4.45. Suficiența locurilor de joacă
4.46. Starea locurilor de joacă
4.47. Posibilitățile de petrecere a timpului liber
ALTE ASPECTE
4.48. Siguranța și ordinea publică
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4.49.
4.50.
4.51.
4.52.
4.53.
4.54.

Piețe agroalimentare
Arhitectura urbană
Iluminatul stradal
Modul în care s-au făcut retrocedările imobilelor preluate în mod abuziv în perioada
regimului comunist în municipiul Dorohoi
Modul în care s-au soluționat cererile referitoare la fondul funciar
Alt aspect_____________________________________________________________________________

Q5. Dacă ați fi Primar, care ar fi primele trei acțiuni pe care le-ați implementa la nivel local?

Date privind respondentul
ID1. Vârsta respondentului: [ ____ ]ani
ID2. Sexul respondentului: F [ _] M [ _]
ID3. Numărul membrilor din gospodărie inclusiv Dvs.: [ ____ ]
ID4. Ultima școală absolvită: [ ________________________ ]
ID5. Ocupația Dvs.: [ _______________________________ ]
ID6. Starea civilă ... ?
[ ] căsătorit(ă)
[ ] necăsătorit(ă)
[ ] divorțat(ă)/separat(ă)/văduv(ă)
[ ] uniune liber consimțită (concubinaj)
Nume operator
Cartierul/Zona
Nume respondent:
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ID7. Principala sursă de venit în cadrul
familiei?
[ ] pensie/pensii
[ ] salarii
[ ] dividende/venituri din activități
economice
[ ] ajutoare sociale și indemnizații/alocații
[ ] altă sursă:________________________
ID8. Venitul mediu lunar pe gospodărie?
[ _______________________________ ] RON
ID9. Venitul mediu lunar personal?
[ _______________________________ ] RON

Data
Ora intervievării
Telefon respondent
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Chestionar de evaluare a climatului psihosocial din administrația publică locală și instituțiile
subordonate din municipiul Dorohoi
MODUL A. CULTURĂ ORGANIZAȚIONALĂ
TIC. Vă rugăm să ne descrieţi un număr de 3 incidente/situaţii, de la venirea Dvs. în organizaţie, în care aţi fost
implicat şi care consideraţi că relevă caracteristici definitorii pentru organizaţie sau direcţia în care lucraţi.
!!!! VĂ RUGĂM SĂ DESCRIEŢI TOATE CELE TREI INCIDENTE/SITUAŢII/STĂRI DE FAPT.
1.
2.
3.
A1. Completaţi, vă rugăm, următoarele începuturi de propoziţii, gândindu-vă la CE ESTE sau CE REPREZINTĂ
organizaţia Primăria Municipiului Dorohoi. Scrieţi pur – și - simplu ce vă vine în minte!!!! VĂ RUGĂM SĂ
COMPLETAŢI TOATE PROPOZIŢIILE.
Primăria Municipiului Dorohoi este...
Primăria Municipiului Dorohoi este...
Primăria Municipiului Dorohoi este...
A2. Completaţi, vă rugăm, următoarele începuturi de propoziţii, gândindu-vă la locul/rolul Dvs. în cadrul
organizaţiei:
Eu sunt...
Eu sunt...
Eu sunt...
A3. Pe o scală de la 1 la 4, 1 reprezentând foarte puţin (deloc), 5 reprezentând foarte mult (total), cât de mult
consideraţi că vă situaţi la nivelul aşteptărilor organizaţiei?
Foarte puţin
Puţin
Nici, Nici
Mult
Foarte Mult
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
A4. Dar organizaţia la nivelul aşteptărilor Dvs.? Fiţi sinceri!
Foarte puţin
Puţin
Nici, Nici
[1]
[2]
[3]

Mult
[4]

Foarte Mult
[5]

A5. Vă rugăm să precizaţi trei aspecte caracteristice Primăriei Municipiului Dorohoi cu care NU sunteţi de
acord sau care vă nemulţumesc, într-o mai mare sau mai mică măsură. Ierarhizaţi, vă rugăm, apoi astfel: 1
nemulţumire mare, 2 nemulţumire moderată, 3 nemulţumire minoră !!! Enumeraţi obligatoriu trei
nemulţumiri.
1.
2.
3.
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A6. Pentru fiecare dintre afirmaţiile următoare vă rugăm să alegeţi varianta de răspuns care se potriveşte cel
mai mult cu situaţia Dvs. concretă.
Foarte
Foarte
Mulţumit Nemulţumit
mulţumit
nemulţumit
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
1. Nivelul salariului/Alte tipuri de stimulente financiare
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
2. Relaţia dintre efortul depus şi recompensarea acestuia
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
3. Siguranţa locului de muncă
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
4. Nivelul de încărcare cu atribuţii de serviciu
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
5. Flexibilitatea programului de lucru
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
6. Condiţiile fizice de lucru
[
]
[
]
[
]
[ ]
7. Posibilitatea influenţării deciziilor care vă afectează
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
8. Comunicarea cu superiorul ierarhic
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
9. Recunoaşterea meritelor de către superiorul ierarhic
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
10. Întreprinderea evaluării anuale a performanței angajaților
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
11. Echitatea sistemului de recompensare a eforturilor depuse
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
12. Satisfacţia generală faţă de locul Dvs. de muncă
13. Nivelul de instruire de specialitate raportat la specificul
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
activităţii
14. Suficienţa birourilor de lucru
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
15. Suficienţa sălilor de şedinţe
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
16. Suficienţa spaţiilor tehnice (arhivă, depozitare, etc.);
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
17. Suficienţa dotărilor tehnice IT&C (calculatoare, imprimante,
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
soft, internet, reţea, telefon, fax);
18. Suficienţa dotărilor și echipamentelor tehnice (autovehicule,
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
echipamente, etc.);
A7. În activitatea de zi cu zi a organizaţiei, în ce măsură consideraţi că se urmăreşte fiecare din următoarele
valori sau principii de lucru?
Valori/principii
Într-o foarte
Într-o mare
În mică măsură
Într-o foarte
mare măsură
măsură
mică măsură
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
1. Responsabilitatea
2. Profesionalismul
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
3. Eficienţa
4. Performanţa
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
5. Perfecţionarea continuă
6. Munca în echipă
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
7. Orientarea către rezultate
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
8. Respectul faţă de „clienți”
A8. Există și alte valori care caracterizează Primăria / Direcția şi pe care nu le-aţi regăsit în lista de mai sus?
Dacă DA, vă rugăm să le redaţi în caseta următoare:
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A9. Observații/ comentarii/ propuneri vis – a - vis de cultura organizațională din cadrul Primăriei Municipiului
Dorohoi.

MODUL B. CLIMAT PSIHOSOCIAL
Având în minte organizaţia/ direcţia în care lucraţi, vă rugăm să apreciaţi fiecare din următoarele enunţuri.
Pentru fiecare dintre ele vă rugăm să acordaţi note de la -2 la +2, astfel:
-2 - aspectul la care se referă enunţul reprezintă un aspect foarte problematic (negativ) al organizaţiei;
-1 - aspectul la care se referă enunţul reprezintă un aspect discutabil (uşor negativ) al organizaţiei;
0 - aspectul la care se referă enunţul nu este nici pozitiv, dar nici negativ – neutru;
+1 - aspectul la care se referă enunţul reprezintă un aspect bun;
+2 - aspectul la care se referă enunţul reprezintă un aspect foarte bun.

Cod
9
21
45
107

DIMM01. ÎNCURAJAREA IDEILOR NOVATOARE ŞI
A INIŢIATIVEI
Încurajarea ideilor noi și originale
Încurajarea oamenilor să adopte planuri, obiective,
proiecte pe termen lung
Luarea în considerarea a propunerilor noi
Încurajarea originalității angajaților în abordarea
sarcinilor de lucru

Problemă

Discutabil

Normal

Aspect
bun

Aspect
foarte
bun

[ -2 ]
[ -2 ]

[ -1 ]
[ -1 ]

[0]
[0]

[ +1 ]
[ +1 ]

[ +2 ]
[ +2 ]

[ -2 ]
[ -2 ]

[ -1 ]
[ -1 ]

[0]
[0]

[ +1 ]
[ +1 ]

[ +2 ]
[ +2 ]

Problemă Discutabil Normal
Cod
13
38
43
101
112
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DIMM02. SPIRITUL DE ECHIPĂ
Încurajarea muncii în grup
Existența bunelor relații între direcțiile/ serviciile
organizației
Întrajutorarea oamenilor în activitate
Menținerea unor bune relații între membrii unei echipe
în condițiile existenței dezacordurilor în privința
sarcinilor de muncă
Transparența rezultatelor muncii

Aspect
bun

Aspect
foarte
bun

[ -2 ]
[ -2 ]

[ -1 ]
[ -1 ]

[0]
[0]

[ +1 ]
[ +1 ]

[ +2 ]
[ +2 ]

[ -2 ]
[ -2 ]

[ -1 ]
[ -1 ]

[0]
[0]

[ +1 ]
[ +1 ]

[ +2 ]
[ +2 ]

[ -2 ]

[ -1 ]

[0]

[ +1 ]

[ +2 ]
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Cod
14
17
24
41
50
70
71
75
81
85
103
111
114

Cod
11
34
52
86
98
117

Cod
5
15
35
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DIMM03. CALITATEA RELAŢIILOR PERSONALE
Existenţa manifestărilor de individualism
Solidaritatea oamenilor în cadrul direcțiilor/
serviciilor
Spiritul de grup, coeziunea membrilor echipei
Gradul de cooperare între membrii grupului
Luarea în considerare de către șefi a eventualelor
probleme personale, în cazul persoanelor cu
dificultăți în muncă
Aprecierea și punerea în valoare a inițiativei și
reușitei personale
Calitatea relaţiilor interpersonale la nivel de grup
Calitatea primirii noilor veniți
Sentimentul de utilitate a muncii depuse
Existența unei atmosfere foarte relaxate, fără tensiuni
sau încordări
Atmosfera generală de lucru în birou
Rivalitatea dintre persoane în cadrul serviciului
Atitudinea suportivă a oamenilor din grup față de noii
veniți

DIMM04. SENTIMENTUL DE ECHITATE
Obiectivitate și echitate în politica de promovare
Corelarea salariului cu rezultatele sau competența
Avantajele justificate/ nejustificate ale unor șefi
Claritatea definirii și corectitudinea aplicării
sistemului de salarizare
Echitatea sistemului de plată
Transparență în stabilirea diferențelor de salariu

DIMM05. RESPONSABILITATE, AUTONOMIE
Autonomie reală în muncă
Posibilitatea de a avea inițiativă în executarea
sarcinilor
Posibilitatea oamenilor de a-și organiza singuri

Problemă

Discutabil

Normal

Aspect
bun

Aspect
foarte
bun

[ -2 ]
[ -2 ]

[ -1 ]
[ -1 ]

[0]
[0]

[ +1 ]
[ +1 ]

[ +2 ]
[ +2 ]

[ -2 ]
[ -2 ]
[ -2 ]

[ -1 ]
[ -1 ]
[ -1 ]

[0]
[0]
[0]

[ +1 ]
[ +1 ]
[ +1 ]

[ +2 ]
[ +2 ]
[ +2 ]

[ -2 ]

[ -1 ]

[0]

[ +1 ]

[ +2 ]

[ -2 ]
[ -2 ]
[ -2 ]
[ -2 ]

[ -1 ]
[ -1 ]
[ -1 ]
[ -1 ]

[0]
[0]
[0]
[0]

[ +1 ]
[ +1 ]
[ +1 ]
[ +1 ]

[ +2 ]
[ +2 ]
[ +2 ]
[ +2 ]

[ -2 ]
[ -2 ]
[ -2 ]

[ -1 ]
[ -1 ]
[ -1 ]

[0]
[0]
[0]

[ +1 ]
[ +1 ]
[ +1 ]

[ +2 ]
[ +2 ]
[ +2 ]

Problemă

Discutabil

Normal

Aspect
bun

Aspect
foarte
bun

[ -2 ]
[ -2 ]
[ -2 ]
[ -2 ]

[ -1 ]
[ -1 ]
[ -1 ]
[ -1 ]

[0]
[0]
[0]
[0]

[ +1 ]
[ +1 ]
[ +1 ]
[ +1 ]

[ +2 ]
[ +2 ]
[ +2 ]
[ +2 ]

[ -2 ]
[ -2 ]

[ -1 ]
[ -1 ]

[0]
[0]

[ +1 ]
[ +1 ]

[ +2 ]
[ +2 ]

Problemă

Discutabil

Normal

Aspect
bun

Aspect
foarte
bun

[ -2 ]
[ -2 ]

[ -1 ]
[ -1 ]

[0]
[0]

[ +1 ]
[ +1 ]

[ +2 ]
[ +2 ]

[ -2 ]

[ -1 ]

[0]

[ +1 ]

[ +2 ]
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44
77
87
102
128

Cod
4
22
39
46
66
78
79
93
116
120
124

Cod
6
7
19

29

munca
Libertatea pe care o are angajatul de a-și asuma
responsabilități
Informarea salariaților de către șefi cu privire la
funcționarea serviciului
Posibilitatea de a duce o sarcina de lucru de la
început până la sfârșit
Interesul pentru activitățile profesionale în raport cu
cel pentru activitățile din timpul liber
Posibilitatea angajatului de a lua inițiativa în munca
sa

DIMM06. IMPLICARE - MOTIVARE
Posibilitatea utilizării integrale în muncă a
capacităților și cunoștințelor
Informarea oamenilor cu privire la obiectivele și
rezultatele organizației
Sentimentul propriei răspunderi pentru buna
funcționare a organizației
Sentimentul responsabilității față de reușita și
rezultatele organizației
Luarea în considerație a părerilor oamenilor când se
iau hotărâri, decizii
Încurajarea oamenilor să-și asume riscuri calculate
pentru a-și îmbunătăți rezultatele
Existența șanselor de promovare
Prezentarea elementelor deosebite sau neprevăzute
care se opun muncii de rutină
Varietatea muncii
Asumarea răspunderii pentru hotărârile luate în
propria activitate
Caracterul interesant, pasionat al muncii

DIMM07. LIBERTATE DE EXPRESIE
Posibilitatea exprimării libere a sentimentelor
Libertatea exprimării în general
Ușurința cu care pot fi abordați șefii în legătură cu

Problemă

Discutabil

Normal

Aspect
bun

Aspect
foarte
bun

[ -2 ]

[ -1 ]

[0]

[ +1 ]

[ +2 ]

[ -2 ]

[ -1 ]

[0]

[ +1 ]

[ +2 ]

[ -2 ]

[ -1 ]

[0]

[ +1 ]

[ +2 ]

[ -2 ]

[ -1 ]

[0]

[ +1 ]

[ +2 ]

[ -2 ]

[ -1 ]

[0]

[ +1 ]

[ +2 ]

Problemă

Discutabil

Normal

Aspect
bun

Aspect
foarte
bun

[ -2 ]

[ -1 ]

[0]

[ +1 ]

[ +2 ]

[ -2 ]

[ -1 ]

[0]

[ +1 ]

[ +2 ]

[ -2 ]

[ -1 ]

[0]

[ +1 ]

[ +2 ]

[ -2 ]

[ -1 ]

[0]

[ +1 ]

[ +2 ]

[ -2 ]

[ -1 ]

[0]

[ +1 ]

[ +2 ]

[ -2 ]

[ -1 ]

[0]

[ +1 ]

[ +2 ]

[ -2 ]
[ -2 ]

[ -1 ]
[ -1 ]

[0]
[0]

[ +1 ]
[ +1 ]

[ +2 ]
[ +2 ]

[ -2 ]
[ -2 ]

[ -1 ]
[ -1 ]

[0]
[0]

[ +1 ]
[ +1 ]

[ +2 ]
[ +2 ]

[ -2 ]

[ -1 ]

[0]

[ +1 ]

[ +2 ]

Problemă

Discutabil

Normal

Aspect
bun

Aspect
foarte
bun

[ -2 ]
[ -2 ]
[ -2 ]

[ -1 ]
[ -1 ]
[ -1 ]

[0]
[0]
[0]

[ +1 ]
[ +1 ]
[ +1 ]

[ +2 ]
[ +2 ]
[ +2 ]
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42
88
100
106
122

Cod
10
28
53
72
76
94
109
127

problemele personale
Previzibilitatea comportamentului șefilor față de
solicitările angajatului
Ușurința de a comunica deschis cu șefii
Ușurința cu care oamenii pot avea conversații
personale cu șefii lor
Caracterul amical al relațiilor angajatului cu șefii săi
Tendința oamenilor de a spune ceea ce gândesc

DIMM08. LUAREA ÎN CONSIDERARE
Abordarea individualizată a evoluției profesionale a
angajaților
Interesul manifestat de către șefii direcți pentru
evoluția profesională a angajaților
Grija șefilor pentru formarea și perfecționarea
profesională a subalternilor
Includerea în programele majore ale direcției/
serviciului a obiectivelor pe termen lung
Tendința șefilor de a-și impune propriile idei
Deschiderea către solicitările de schimbare venite
asupra angajaților
Posibilitatea oamenilor de a-și exprima nevoile de
pregătire profesională
Disponibilitatea conducerii pentru un dialog real cu
oamenii, fără falsă bunăvoință

Problemă

Discutabil

Normal

Aspect
bun

Aspect
foarte
bun

[ -2 ]

[ -1 ]

[0]

[ +1 ]

[ +2 ]

[ -2 ]
[ -2 ]

[ -1 ]
[ -1 ]

[0]
[0]

[ +1 ]
[ +1 ]

[ +2 ]
[ +2 ]

[ -2 ]
[ -2 ]

[ -1 ]
[ -1 ]

[0]
[0]

[ +1 ]
[ +1 ]

[ +2 ]
[ +2 ]

Problemă

Discutabil

Normal

Aspect
bun

Aspect
foarte
bun

[ -2 ]

[ -1 ]

[0]

[ +1 ]

[ +2 ]

[ -2 ]

[ -1 ]

[0]

[ +1 ]

[ +2 ]

[ -2 ]

[ -1 ]

[0]

[ +1 ]

[ +2 ]

[ -2 ]

[ -1 ]

[0]

[ +1 ]

[ +2 ]

[ -2 ]
[ -2 ]

[ -1 ]
[ -1 ]

[0]
[0]

[ +1 ]
[ +1 ]

[ +2 ]
[ +2 ]

[ -2 ]

[ -1 ]

[0]

[ +1 ]

[ +2 ]

[ -2 ]

[ -1 ]

[0]

[ +1 ]

[ +2 ]

MODUL C. EVALUAREA PERFORMANȚELOR ANGAJAȚILOR
C1. În opinia Dvs., în ce măsură evaluările anuale ale performanțelor angajaților instituției în care lucrați
sunt suficient de cuprinzătoare pentru a surprinde/ evalua activitatea reală a angajatului evaluat?
Într-o foarte mică
măsură
[ -2 ]
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În mică măsură

Așa și Așa

În mare măsură

[ -1 ]

[0]

[ +1 ]

În foarte mare
măsură
[ +2 ]
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C2. În ce măsură considerați că evaluarea actuală realizată în cadrul Primăriei Dorohoi oferă
posibilitatea…?
Într-o
În foarte
foarte
În mică
Așa și
În mare
mare
mică
măsură
Așa
măsură
măsură
măsură
[ -2 ]
[ -1 ]
[0]
[ +1 ]
[ +2 ]
01 să evalueze performanța recentă a angajatului
să definească idei de îmbunătățire a activităţii pe
[ -2 ]
[ -1 ]
[0]
[ +1 ]
[ +2 ]
02
post
să identifice problemele şi/ sau să examineze
[ -2 ]
[ -1 ]
[0]
[ +1 ]
[ +2 ]
03
posibilele ocazii aferente postului
să amelioreze comunicarea între superior și
[ -2 ]
[ -1 ]
[0]
[ +1 ]
[ +2 ]
04
subordonaţii săi
să furnizeze angajatului feedback în legătură cu
[ -2 ]
[ -1 ]
[0]
[ +1 ]
[ +2 ]
05
performanţa sa pe post
să asigure argumentaţia necesară pentru
[ -2 ]
[ -1 ]
[0]
[ +1 ]
[ +2 ]
06
revizuirea salariilor
să identifice potențialul de performanță/
[ -2 ]
[ -1 ]
[0]
[ +1 ]
[ +2 ]
07
posibilitățile de promovare sau transfer
să identifice necesarul de instruire şi
[ -2 ]
[ -1 ]
[0]
[ +1 ]
[ +2 ]
08
perfecționare profesională
C4. Dacă ar fi să propuneți o serie de criterii de evaluare a performanțelor angajaților (personal
contractual sau funcționari publici), care ar fi acestea? Menționați, vă rog, cel puțin trei criterii de
evaluare pe care le considerați corecte și relevante.
1.
2.
3.
4.
5.
C5. Observații/ comentarii/ reclamații/ propuneri vis – a - vis de sistemul de evaluare a performanțelor
angajaților din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi.

Pentru a putea realiza o analiză pertinentă a datelor, vă rugăm să ne furnizaţi următoarele informaţii:
Direcţia:

Serviciul:
Instrucţiuni!!!
Introduceţi chestionarul în plicul în care l-aţi primit și lipiţi plicul.
Nu vă completaţi numele nici pe chestionar, nici pe plic.
Predaţi plicul persoanei de la care l-aţi primit.
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3. Culegerea și analiza datelor primare și
secundare

III.3. Etape și activități

1. Validarea indicatorilor
Pornind de la studiul pilot este recomandat ca analiza
anuală a performanței autorităților publice locale să
pornească chiar de la validarea indicatorilor sau, după
caz, reconfigurarea sistemului de indicatori prin
modificarea/ scoaterea/adăugarea de noi indicatori.
În cazul adăugării de noi indicatori se va prezenta și o
definiție a acestora și indicarea sursei de culegere a
datelor.

Peste 65% din datele statistice necesare sunt deținute
direct de către diferitele servicii ale Primăriei
Municipiului Dorohoi, restul datelor fiind deținute de
către instituțiile subordonate, iar o mică parte a
informațiilor vor fi colectate de la Institutul Național
de Statistică.
Tot în cadrul acestei etape va fi implementat și
sondajul de opinie în rândul cetățenilor Municipiului
Dorohoi și sondajul de opinie în rândul personalului
din administrația publică locală și instituțiile
subordonate.

Durata estimată: 1 săptămână.

Durata estimată: 2 săptămâni

2. Pregătirea instrumentelor necesare colectării
datelor

4. Elaborarea Raportului aferent Analizei
comparative a performanței autorităților publice
locale din cadrul Municipiul Dorohoi

Odată validat sistemul de indicatori se va începe
pregătirea instrumentelor necesare culegerii datelor.
În cazul adăugării de noi indicatori sau modificării
celor stabiliți în studiul pilot este necesară
reactualizarea instrumentelor de culegere a datelor
care au fost prezentate în subcapitolul anterior. În
situația în care nu sunt aduse modificări ale sistemului
de indicatori.

Durata estimată: 1 săptămână

Durata estimată: 1 săptămână.
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În elaborarea Raportului aferent Analizei se va avea în
vederea obținerea unei reprezentări cât mai sintetice
a rezultatelor studiului. Se va pune accent pe
reprezentarea vizuală a modificărilor survenite în
diferitele domenii specifice studiate, astfel încât să se
cunoască foarte repede zonele prioritare de
intervenție.

4.
Elaborarea
raportului
final

1.
Validarea
indicatorilor

3.
Culegerea și
analiza
datelor

2.
Pregătirea
instrumentelor
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SECȚIUNEA III

Analiza comparativă a performanţei
autorităţilor publice locale din cadrul
Municipiului Dorohoi
STUDIU PILOT
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III.1. Capacitate administrativă și E-guvernare
Fișele indicatorilor de performanță
Denumire indicator:

CA01. Existenţa planului de dezvoltare instituţională, valabil pentru perioada
actuală
Obiectiv:
Asigurarea unui cadru instituțional propice creșterii performanței și îmbunătățirii constante a
serviciilor furnizate persoanelor fizice și juridice din municipiul Dorohoi
Descriere: Planul de dezvoltare instituţională este un instrument de planificare şi de gestionare a priorităţilor
în dezvoltarea şi consolidarea cadrului instituțional al Primăriei Municipiului Dorohoi. Procesul de
elaborare a PDI include câteva etape cheie: convocarea unui grup de lucru pentru elaborarea PDI,
elaborarea proiectelor Misiunii, Viziunii şi Valorilor instituționale, evaluarea mediului extern
strategic, analiza capacităţilor instituţionale, elaborarea priorităţilor în baza SWOT-ului, etc.
Formulă de calcul: Da/Nu
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada recomandată de colectare a
Trimestrul 2
datelor:
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:

CA02. Existenţa registrelor de evidenţă a corespondenţei şi a altor tipuri de
registre actualizate la zi
Asigurarea unui management eficient al documentelor la nivel intern
În vederea păstrării unei evidenţe clare a corespondenţei care intră în orice instituție, precum și a
celei emise, secretariatul înregistrează fiecare document într-un registru de corespondenţă (în
instituţiile mari Registrul de corespondenţă se păstrează la Registratura generală, iar secretariatele
compartimentelor mai au, fiecare câte un registru în care îşi păstrează evidenţa corespondenţei ce
priveşte domeniul respectiv). Înregistrarea corespondenţei se poate realiza după două sisteme: unul
care foloseşte un registru unic de intrare-ieşire și altul care evidenţiază în registre separate intrările
şi ieşirile.

Alte registre ce pot fi implementate la nivel intern sunt: Registru/Condică de prezență, Registru
inventar, Registru contabil, Registre certificate urbanism și autorizații construire, Registru agricol,
Registru unic de control, Registru jurnal, Registru de casă, etc.
Formulă de calcul: Da/Nu
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada recomandată de colectare a
Trimestrul 2
datelor:
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗
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Denumire indicator:
CA03. Existenţa spaţiilor de muncă necesare suficiente: birouri de lucru
Obiectiv:
Asigurarea unor condiții propice de lucru personalului din Primăria Municipiului Dorohoi
Descriere: Birourile de lucru din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi trebuie să asigure condiții
satisfăcătoare pentru desfășurarea activității, fiind importante aspecte precum: număr birouri de
lucru, număr de salariați/birou, suprafața medie ce revine unui salariat într-un birou, luminozitatea
biroului, starea amenajării biroului, etc.
Formulă de calcul: % nivel satisfacție (Ponderea respondenților mulțumiți și foarte mulțumiți din totalul
respondenților chestionați)
Modul de colectare a datelor:
Cercetare primară – sondaj de opinie Administrația Publică Locală
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 1
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
CA04. Existenţa spaţiilor de muncă necesare suficiente: săli de şedinţe
Obiectiv:
Asigurarea unor condiții propice de lucru personalului din Primăria Municipiului Dorohoi
Descriere: Sălile de şedinţe din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi trebuie să asigure condiții satisfăcătoare
pentru desfășurarea activității, fiind importante aspecte precum: număr săli ședințe, capacitatea
totală a sălilor de ședințe, suprafața medie a unei săli de ședințe, luminozitatea sălilor de ședințe,
starea amenajării sălilor, etc.
Formulă de calcul: % nivel satisfacție (Ponderea respondenților mulțumiți și foarte mulțumiți din totalul
respondenților chestionați)
Modul de colectare a datelor:
Cercetare primară – sondaj de opinie Administrația Publică Locală
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 1
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
CA05. Existenţa spaţiilor tehnice necesare suficiente: arhivă, depozitare, etc;
Obiectiv:
Asigurarea unor condiții propice de lucru personalului din Primăria Municipiului Dorohoi
Descriere: Spaţiile tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi trebuie să asigure condiții satisfăcătoare
pentru desfășurarea activității și pentru depozitarea în siguranță a documentelor și resurselor
materiale de la nivel intern, fiind importante aspecte precum: număr spații, suprafața totală a
spațiilor, starea amenajării spațiilor, etc.
Formulă de calcul: % nivel satisfacție (Ponderea respondenților mulțumiți și foarte mulțumiți din totalul
respondenților chestionați)
Modul de colectare a datelor:
Cercetare primară – sondaj de opinie Administrația Publică Locală
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 1
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗
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Denumire indicator:

CA06. Existenţa dotărilor tehnice IT&C necesare (calculatoare, imprimante, soft,
internet, reţea, telefon, fax)
Obiectiv:
Asigurarea unor condiții propice de lucru personalului din Primăria Municipiului Dorohoi
Descriere: Dotărilor tehnice IT&C din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi sunt importante pentru buna
desfășurare a activității personalului, infrastructura IT&C cuprinzând: calculatoare, imprimante,
soft, internet, reţea, telefon, fax. Trebuie avute în vedere atât numărul echipamentelor, cât și
distribuția acestora pe direcții/compartimente și gradul de uzură fizică și morală a acestora.
Formulă de calcul: % nivel satisfacție (Ponderea respondenților mulțumiți și foarte mulțumiți din totalul
respondenților chestionați)
Modul de colectare a datelor:
Cercetare primară – sondaj de opinie Administrația Publică Locală
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 1
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:

CA07. Existenţa dotărilor tehnice necesare şi echipamente (autovehicule,
echipamente, etc.)
Obiectiv:
Asigurarea unor condiții propice de lucru personalului din Primăria Municipiului Dorohoi
Descriere: Buna funcționare a Primăriei Municipiului Dorohoi depinde și de dotările tehnice și echipamente de
la nivel intern (autovehicule, echipamente, etc.). Trebuie avute în vedere atât numărul
echipamentelor și autovehiculelor, cât și distribuția acestora pe direcții/compartimente și gradul de
uzură fizică și morală a acestora.
Formulă de calcul: % nivel satisfacție (Ponderea respondenților mulțumiți și foarte mulțumiți din totalul
respondenților chestionați)
Modul de colectare a datelor:
Cercetare primară – sondaj de opinie Administrația Publică Locală
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 1
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
CA08. Existenţa infrastructurii de asigurare cu apă, canalizare, grup sanitar
Obiectiv:
Asigurarea unor condiții propice de lucru personalului din Primăria Municipiului Dorohoi
Descriere: Sistemul public de alimentare cu apă se refera la rețeaua publică de distribuție centralizată, operată
de unități specializate în captarea, tratarea și distribuția apei.
Sistemul de canalizare reprezintă un sistem de canale și conducte care adună apele uzate din mai
multe surse pentru a le evacua împreună. Sistemul de canalizare poate fi conectat sau nu la o stație
de epurare.
Stația de epurare este o instalație sau un grup de instalații construite sau adaptate pentru
diminuarea cantității de poluanți din apele uzate. Stația de epurare orășenească îndepărtează
poluanții din apele uzate orășenești compuse dintr-un amestec de ape uzate menajere și industriale.
Stațiile de epurare orășenești sunt operate de administrația publică a localităților. Stația de epurare
industriala îndepărtează poluanții din apele uzate industriale, astfel încât efluentul epurat sa poată fi
evacuat în sistemul de canalizare orășenesc, direct în receptorii naturali (râuri, lacuri, Marea
Neagra) sau să fie reutilizat. Stațiile de epurare industriale sunt operate de unitățile industriale.
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Denumire indicator:
CA08. Existenţa infrastructurii de asigurare cu apă, canalizare, grup sanitar
Formulă de calcul: Da/Nu
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Furnizorii de utilități publice
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
CA09. Existenţa infrastructurii de asigurare cu gaz, energie electrică și termică etc
Obiectiv:
Asigurarea unor condiții propice de lucru personalului din Primăria Municipiului Dorohoi
Descriere: Infrastructura de asigurare cu gaze naturale cuprinde: conductele de alimentare (conducte prin care
se distribuie gaze la consumatori, începând de la stațiile de reglare a presiunii și predare a gazelor
de către furnizori până la punctele de branșare a consumatorilor, indiferent de presiunea de regim la
care sunt exploatate), instalația de utilizare (ansamblul de conducte, aparate și accesorii, inclusiv
focarul și coșul de evacuare a gazelor de ardere, situat după stația/postul de reglare a presiunii și
măsurare a debitului, după caz, cu excepția aparatului de măsurare a debitului, care face parte din
sistemul de distribuție), stații de comandă vane și/sau noduri tehnologice, stații de reglare măsurare
și/sau măsurare gaz, stații de măsurare amplasate pe conductele de tranzit, stații de comprimare
gaze (SCG), stații de protecție catodica (SPC), instalații de odorizare gaze.
Infrastructura de asigurare cu energie electrică cuprinde: conductele, transformatoarele electrice,
centrale electrice, circuite de comandă și semnalizare, etc.
Infrastructura de asigurare cu energie termică cuprinde: conductele de distribuție, centrale electrice
de termoficare, centralele termice, microcentrale termice de bloc sau cvartal, etc.
Formulă de calcul: Da/Nu
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Furnizorii de utilități publice
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:

CA10. Existența unui serviciu/ compartiment/ birou de planificare a dezvoltării
socio-economice sau sectoriale
Obiectiv:
Asigurarea cadrului strategic de dezvoltare socio-economică a municipiului Dorohoi
Descriere: În cadrul administrației publice, planificarea strategica se folosește pentru a reuni într-un singur
cadru de management aspecte cum ar fi planificarea politicilor publice, elaborarea bugetului,
stabilirea priorităților și planificarea organizațională. Principalele caracteristici ale planurilor
strategice ale instituțiilor (PSI) sunt: o viziune pe termen mediu, analiza mediului intern și extern,
precum și identificarea principalilor factori implicați, analiza resurselor disponibile, stabilirea unor
obiective măsurabile și relaționarea acestora cu condițiile de finanțare. În același timp, planificarea
strategică asigură o implementare sustenabilă și coerentă a politicilor stabilite de guvern.
Formulă de calcul: Da/Nu
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 2
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Denumire indicator:
Periodicitate:

CA10. Existența unui serviciu/ compartiment/ birou de planificare a dezvoltării
socio-economice sau sectoriale
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:

CA11. Capacitatea serviciului/ compartiment/ birou de planificare a dezvoltării
socio-economice sau sectoriale
Obiectiv:
Asigurarea cadrului strategic de dezvoltare socio-economică a municipiului Dorohoi
Descriere: Existența unui serviciu/ compartiment/ birou de planificare a dezvoltării socio-economice sau
sectoriale este importantă pentru comunitatea locală, atât pentru populație în general, cât și pentru
mediul de afaceri sau pentru potențialii investitori. În cadrul Administrației Publice Locale trebuie să
existe un număr suficient de mare de persoane implicate în domeniul planificării dezvoltării socioeconomice sau sectoriale, care să asigure congruența proiectelor din toate sectoarele și atingerea
țintelor de dezvoltare propuse.
Formulă de calcul: Număr persoane implicate în domeniul planificării dezvoltării socio-economice sau
sectoriale / Număr persoane necesare x 100
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:

CA12. Capabilitatea serviciului/ compartiment/ birou de planificare a dezvoltării
socio-economice sau sectoriale
Asigurarea cadrului strategic de dezvoltare socio-economică a municipiului Dorohoi
Procesul de perfecționare profesională a funcționarilor publici presupune formarea și
perfecționarea profesională a funcționarilor publici destinată dezvoltării acelor competențe și
aptitudini necesare creșterii calității rezultatelor obținute în exercitarea unor atribuții determinate,
desfășurată într-un cadru organizat, pe o durată de timp relativ restrânsă, cu grupuri-țintă definite
în sens larg, de regulă pe bază de autoevaluare, evaluare şi recunoașterea necesității de formare, și
tratând o tematică unitară, subsecventă unui domeniu de activitate specific.

În domeniul planificării strategice este important nu doar numărul total de persoane implicate, ci și
numărul persoanelor care au fost instruite în acest sens. Acest indicator conferă greutate
serviciului/compartimentului/ biroului de planificare a dezvoltării socio-economice sau sectoriale
din orice Administrație Publică Locală, în măsura în care pondere resurselor umane instruite este
majoritară.
Formulă de calcul: Număr persoane instruite în domeniul planificării dezvoltării socio-economice sau
sectoriale / Număr persoane implicate în domeniul planificării dezvoltării socio-economice
sau sectoriale
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗
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Denumire indicator:
CA13. Capacitatea de a colecta venituri proprii
Obiectiv:
Creșterea capacității de management financiar a Primăriei Municipiului Dorohoi
Descriere: Bugetul local reprezintă documentul prin care sunt prevăzute și aprobate în fiecare an veniturile și
cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcție de sistemul de finanțare a instituțiilor
publice. Venituri proprii cuprinse în bugetul local sunt formate din: impozite, taxe, contribuții, alte
vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit. Celelalte componente ale
veniturilor bugetului local sunt: sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, subvenții
primite de la bugetul de stat și de la alte bugete, donații și sponsorizări.
Formulă de calcul: Venituri proprii colectate efectiv (fără cotele din impozitul pe venit) / Venituri proprii
planificate (fără cotele din impozitul pe venit) x 100
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
CA14. Capacitatea de a genera venituri proprii
Obiectiv:
Creșterea capacității de management financiar a Primăriei Municipiului Dorohoi
Descriere: Bugetul local reprezintă documentul prin care sunt prevăzute și aprobate în fiecare an veniturile și
cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în funcție de sistemul de finanțare a instituțiilor
publice. Venituri proprii cuprinse în bugetul local sunt formate din: impozite, taxe, contribuții, alte
vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit. Celelalte componente ale
veniturilor bugetului local sunt: sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, subvenții
primite de la bugetul de stat și de la alte bugete, donații și sponsorizări.
Formulă de calcul: Venituri proprii realizate efectiv / Total venituri realizate x 100
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
CA15. Nivelul de instruire a personalului
Obiectiv:
Îmbunătățirea continuă a competențelor şi a nivelului de cunoștințe ale funcționarilor publici din
cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi
Descriere: Potrivit Statutului Funcționarilor Publici, perfecționarea profesională reprezintă un drept, dar și o
obligație pentru fiecare funcționar public. Sistemul de perfecționare al funcționarilor publici
urmărește îmbunătățirea continuă a competențelor și a nivelului de cunoștințe al acestora în
vederea:
 Îmbunătățirii standardelor serviciilor publice furnizate cetățenilor și altor terți;
 Adaptării continue la ultimele schimbări în activitatea administrației publice;
 Creșterii nivelului de competitivitate ale sectorului administrației publice;
 Transformării administrației publice într-un angajator care investește în pregătirea
profesională a funcționarilor publici.
Procesul de perfecționare profesională a funcționarilor publici presupune formarea și
perfecționarea profesională a funcționarilor publici destinată dezvoltării acelor competențe și
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Denumire indicator:
CA15. Nivelul de instruire a personalului
aptitudini necesare creșterii calității rezultatelor obținute în exercitarea unor atribuții determinate,
desfășurată într-un cadru organizat, pe o durată de timp relativ restrânsă, cu grupuri-țintă definite
în sens larg, de regulă pe bază de autoevaluare, evaluare şi recunoașterea necesității de formare, și
tratând o tematică unitară, subsecventă unui domeniu de activitate specific.
Formulă de calcul: Numărul total al personalului care a absolvit cursuri de perfecționare profesională
/Numărul total de personal x 100
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
CA16. Performanțele profesionale ale personalului
Obiectiv:
Îmbunătățirea continuă a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici din cadrul Primăriei
Municipiului Dorohoi
Descriere: Evaluarea performantei este frecvent folosită pentru a identifica nevoile de formare profesională ale
funcționarilor publici. Evaluarea performanțelor este un instrument cheie utilizat în Administrația
publică din România în contextual managementului carierei funcționarilor publici. Evaluarea
performanțelor funcționarilor publici este un proces ciclic, începând la 1 ianuarie și încheindu-se la
31 decembrie. Acest proces are multiple scopuri și efecte pe termen lung asupra carierei
funcționarului public evaluat, fiind o modalitate de monitorizare a performanței la nivel individual şi
contribuind decisiv la dezvoltarea carierei funcționarului public. Evaluarea performanțelor se
bazează pe măsurarea în mod transparent și obiectiv a gradului în care obiectivele stabilite au fost
atinse. Evaluarea funcționarilor publici are următoarele componente:
 Evaluarea gradului și modului de atingere a obiectivelor individuale;
 Evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță.
Performanțele profesionale individuale ale funcționarilor publici sunt evaluate pe baza criteriilor de
performanță stabilite potrivit prevederilor legale, în funcție de specificul activității
compartimentului in care funcționarul public își desfășoară activitatea.
Formulă de calcul: Numărul personalului evaluat cu calificative "bine" şi "foarte bine" / Numărul total al
personalului evaluat x 100%
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:
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CA17. Capacitatea de a atrage surse de finanțare pentru implementarea
proiectelor de interes local în ultimii 3 ani anteriori efectuării evaluării
Îmbunătățirea capacității de management al proiectelor în cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi
Managementul de proiect constă în planificarea, organizarea și gestionarea (controlul) sarcinilor și
resurselor, urmărind atingerea unui anumit obiectiv, în condițiile existenței unor constrângeri
referitoare la timp, resurse și costuri. Proiectul reprezintă o sumă de activități care conduc la
realizarea unui scop comun și necesită un consum important de resurse (umane, materiale,
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Denumire indicator:

CA17. Capacitatea de a atrage surse de finanțare pentru implementarea
proiectelor de interes local în ultimii 3 ani anteriori efectuării evaluării
financiare, echipamente, informații, documentare și timp).

În orice Administrație Publică este importantă existența unui compartiment/direcții/serviciu/birou
care să vizeze și:
 Identificarea surselor și programelor de finanțare ale Uniunii Europene şi ale altor organisme
interne și internaționale;
 Asigurarea activităților specializate de management şi asistență tehnică pentru inițierea,
promovarea, elaborarea și implementarea proiectelor;
 Gestionarea documentației referitoare la sursele de finanțare şi la proiectele elaborate și
implementate de consiliul local și primărie;
 Identificarea şi contactarea potențialilor parteneri pentru proiectele cu finanțare
internațională derulate;
 Stabilirea contactelor cu ordonatorii terțiari de credite, respectiv cu organismele şi instituțiile
naționale, europene și internaționale implicate în managementul şi monitorizarea proiectelor;
 Centralizarea ofertelor şi studiilor proiectelor cu posibilități de finanțare de interes pentru
comunitate;
 Elaborarea şi redactarea cererilor de finanțare şi documentelor necesare pentru programe și
proiecte în vederea atragerii de fonduri cu finanțare internațională pentru investiții privind
îmbunătățirea calității activităților din administrația municipiului și a vieții locuitorilor
acestuia;
 Realizarea evidenței proiectelor derulate şi în curs de derulare pe baza fondurilor
internaționale;
 Coordonarea tuturor activităților legate de supervizarea și implementarea proiectelor cu
finanțare internațională;
 Crearea și actualizarea continuă a bazei de date cu informații despre finanțatori (nume,
adrese, direcții de finanțare, sume minime şi maxime, termene limită, condiții de eligibilitate)
și granturile interne și externe;
 Realizarea sistemului de arhivare a proiectelor cu finanțare externă, conform legislaţiei în
vigoare și a cerinţelor UE;
 Monitorizarea derulării programelor cu finanțare internațională, păstrând legătura între
finanțatori şi instituție.
Formulă de calcul: Valoarea totală a surselor atrase / Valoarea totală a tuturor proiectelor depuse spre
finanţare x 100
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:
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CA18. Existenţa proiectelor în care organizația cooperează cu alte organizații
similare
Creșterea numărului de parteneriate ale Primăriei Municipiului Dorohoi
La nivel național, legislația în vigoare promovează o serie de tipuri de parteneriate ce pot fi instituite
între administrațiile publice locale, fără însă a se limita la acestea:
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Denumire indicator:





CA18. Existenţa proiectelor în care organizația cooperează cu alte organizații
similare
Aglomerări urbane – asociaţiile de dezvoltare intercomunitară constituite pe bază de
parteneriat între municipii, altele decât cele prevăzute la lit. j) şi oraşe, împreună cu
localităţile urbane și rurale aflate în zona de influenţă;
Asociaţii de dezvoltare intercomunitară – structurile de cooperare cu personalitate juridică,
de drept privat, înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile administrativ-teritoriale pentru
realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional sau furnizarea
în comun a unor servicii publice;
Zona metropolitană – asociaţia de dezvoltare intercomunitară constituită pe bază de
parteneriat între Capitala României sau municipiile de rangul I şi unităţile administrativ teritoriale aflate în zona imediată.

Acest indicator vizează identificarea măsurii în care Primăria Municipiului Dorohoi a stabilit vreun
parteneriat de acest fel sau vreun alt tip de parteneriat cu o altă organizație similară.
Formulă de calcul: Da/Nu
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:

CA19. Existenţa proiectelor în care organizația cooperează cu structurile
societăţii civile de la nivel local, regional sau naţional
Obiectiv:
Creșterea numărului de parteneriate ale Primăriei Municipiului Dorohoi
Descriere: Parteneriatele dintre administrația publică locală și structurile societăţii civile de la nivel local,
regional sau naţional pot avea ca obiect realizarea sau, după caz, reabilitarea şi/sau extinderea unui
bun sau a unor bunuri destinate prestării unui serviciu public şi/sau operării unui serviciu public.
Formulă de calcul: Da/Nu
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:

CA20. Existenţa proiectelor în care organizația cooperează cu sectorul privat de la
nivel local, regional sau naţional
Creșterea numărului de parteneriate ale Primăriei Municipiului Dorohoi
Parteneriatele dintre administrația publică locală și sectorul privat sunt reglementate la nivel
național de Legea parteneriatului public-privat. Conform acesteia, Parteneriatul public-privat are ca
obiect realizarea sau, după caz, reabilitarea şi/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri destinate
prestării unui serviciu public şi/sau operării unui serviciu public.
Tipurile de lucrări publice ce pot face obiectul contractului de parteneriat public-privat sunt: lucrări
publice de interes local; lucrări publice de interes judeţean; lucrări publice de interes naţional.
Parteneriatul public-privat se poate realiza prin diverse tipuri de contracte, în funcţie de nivelul de
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Denumire indicator:

CA20. Existenţa proiectelor în care organizația cooperează cu sectorul privat de la
nivel local, regional sau naţional
implicare a investitorului privat și anume:
 Proiectare – construcţie – operare - transfer (PCOT);
 Construcţie - operare - dezvoltare - transfer (CODT);
 Construcţie – operare - transfer (COT);
 Dezvoltare – întreţinere – operare - transfer (DIOT);
 Reabilitare – operare - transfer (ROT).
Formulă de calcul: Da/Nu
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:

CA21. Existenţa proiectelor în care organizația cooperează cu structuri publice
similare, structuri ale societăţii civile sau private de peste hotare
Obiectiv:
Creșterea numărului de parteneriate ale Primăriei Municipiului Dorohoi
Descriere: Una dintre principalele tipuri de parteneriate cu structuri publice similare, structuri ale societății
civile sau private de peste hotare este înfrățirea de UAT - uri. Acordul de înfrățire este un document
oficial care exprimă voința comună a celor două unități teritorial-administrative. Textul acestuia face
parte din obligațiile asumate și este supus controlului de legalitate. El va constitui baza juridică ce va
permite comunei să finanțeze activitățile derulate în cadrul relației de înfrățire.
Formulă de calcul: Da/Nu
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:

CA22. Existenţa condiţiilor materiale adecvate pentru a asigura participarea
cetăţenilor la şedinţele consiliului local
Creșterea transparenței decizionale la nivelul municipiului Dorohoi
Potrivit Legii nr.52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică,
cu modificările și completările ulterioare, Participarea persoanelor interesate la lucrările ședințelor
publice se va face în următoarele condiții:
 Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul autorității publice, inserat în site-ul propriu
și se transmite către mass-media, cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurare;
 Acest anunț trebuie adus la cunoștința cetățenilor și a asociațiilor legal constituite care au
prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre
domeniile de interes public care urmează să fie abordat în ședință publică;
 Anunțul va conține data, ora şi locul de desfășurare a ședinței publice, precum și ordinea de zi.
Participarea persoanelor interesate la ședințele publice se face în limita locurilor disponibile în sala
de ședințe, în ordinea de precădere dată de interesul asociațiilor legal constituite în raport cu
subiectul ședinței publice, stabilită de persoana care prezidează ședința publică.
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Denumire indicator:

CA22. Existenţa condiţiilor materiale adecvate pentru a asigura participarea
cetăţenilor la şedinţele consiliului local
Formulă de calcul: Da/Nu
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:

CA23. Existența mecanismelor de informare a populaţiei privind deciziile
aprobate (panouri informative, ziar local, buletin informativ local, pagină web,
post local de radio/tv)
Creșterea transparenței decizionale la nivelul municipiului Dorohoi
Potrivit Legii nr.52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică,
cu modificările și completările ulterioare, principiile care stau la baza legii sunt:
 Informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care
urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice centrale şi locale, precum și
asupra proiectelor de acte normative;
 Consultarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite, la inițiativa autorităților publice, în
procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
 Participarea activă a cetățenilor la luarea deciziilor administrative și în procesul de elaborare a
proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli: ședințele autorităților şi
instituțiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condițiile legii; dezbaterile
vor fi consemnate și făcute publice; minutele acestor ședințe vor fi înregistrate, arhivate și
făcute publice, în condițiile legii.

Panourile informative, existența unui ziar local, editarea unui buletin informativ local, crearea și updatarea unei pagini web, diseminarea informației printr-un post local de radio/tv sunt doar câteva
modalități de informare a populației privind deciziile aprobate.
Formulă de calcul: Da/Nu
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:

CA24. Număr anual de audieri publice organizate (audierea bugetului, strategia
de dezvoltare, altor chestiuni de importanță majoră pentru comunitate)
Obiectiv:
Îmbunătățirea activităților de consultare publică a populației din municipiul Dorohoi
Descriere: Audierea Publică este o procedură de consultare prin care orice structură de interese, de la
autoritate publică, ONG-uri, coaliții, alianțe, organisme, organizații, își pot aduce contribuția
transparentă în actul decizional al politicilor publice. În comparație cu alte proceduri de consultare,
audierea publică oferă un cadru riguros și eficace de colectare a unui număr considerabil de opinii,
care apoi pot fi prezentate și în cadrul audierii, opinii ce reprezintă puncte de vedere ale grupurilor
de interese pentru care subiectul în dezbatere are impact.
Formulă de calcul: Da/Nu
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Denumire indicator:

CA24. Număr anual de audieri publice organizate (audierea bugetului, strategia
de dezvoltare, altor chestiuni de importanță majoră pentru comunitate)
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:

CA25. Număr anual de acțiuni de consultare a populației (sondaje de opinie,
adunări de cartier, focus-grupuri, etc.)
Îmbunătățirea activităților de consultare publică a populației din municipiul Dorohoi
Acțiunile de consultare publică pot consta fie în sondaje de opinie, fie în adunări de cartier, focusgrupuri sau orice altă metodă de cercetare cantitativă sau calitativă.
Metodă de cercetare cantitativă, sondajul de opinie se bazează pe folosirea chestionarului în vederea
testării pe un eșantion reprezentativ a caracteristicilor unei populații (concluziile sondajului vor
putea fi astfel generalizate pentru întreaga populația de baza). Sondajul de opinie publică are ca scop
cunoașterea complexului preferințelor exprimate de un număr semnificativ de persoane, referitoare
la o problemă de importanță generală.

Focus Grupul este o tehnică de cercetare calitativă de culegere a datelor necesare pentru a analiza
percepțiile, motivațiile, sentimentele, nevoile și opiniile oamenilor. Practic, focus grupul poate fi
aplicat în toate domeniile vieții sociale atunci când se urmărește obținerea unor informații în mod
nemijlocit de la persoane.
Formulă de calcul: Da/Nu
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:
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CA26. E-guvernare: ponderea serviciilor care pot fi furnizate prin intermediul
IT&C în totalul serviciilor furnizate
Îmbunătățirea accesului la informațiile și serviciile publice ale autorităților administrației publice
locale
Guvernarea electronică este o guvernare care aplică forme şi metode de interacțiune dintre
administrații, cetățeni și mediul de afaceri, la prestarea serviciilor publice, prin utilizarea mijloacelor
electronice. Legislația E-guvernare în vigoare cuprinde mai multe acte normative precum: Hotărâre
Nr. 862 din 22 iulie 2009 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003
pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,
prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național;
Lege nr. 161 din 19 aprilie 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și
sancționarea corupției; Lege nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de
interes public.

Analiza comparativă a performanţei autorităţilor publice locale din cadrul Municipiului Dorohoi

Denumire indicator:

CA26. E-guvernare: ponderea serviciilor care pot fi furnizate prin intermediul
IT&C în totalul serviciilor furnizate

Serviciile publice disponibile online presupun rezolvarea unei probleme în relația cu administrația
fără a mai fi necesară deplasarea la ghișeu sau utilizarea altor mijloace de transmitere a
documentelor. Guvernarea electronică înseamnă utilizarea de către autoritățile administrației
publice centrale a aplicațiilor bazate pe tehnologia informației, în scopul:
 Îmbunătățirii accesului la informațiile și serviciile publice ale autorităților administrației
publice centrale;
 Eliminării procedurilor birocratice și simplificării metodologiilor de lucru;
 Îmbunătățirii schimbului de informații și servicii între autoritățile administrației publice
centrale;
 Îmbunătățirii calității serviciilor publice la nivelul administrației publice centrale.
Formulă de calcul: Numărul total al serviciilor care pot fi furnizate prin intermediul IT&C / Numărul total de
servicii furnizate de către organizație x 100
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:

CA27. E-guvernare: ponderea interacțiunilor electronice în totalul interacțiunilor
(intermediate și față-în-față)
Îmbunătățirea accesului la informațiile și serviciile publice ale autorităților administrației publice
locale
Guvernarea electronică este o guvernare care aplică forme şi metode de interacțiune dintre
administrații, cetățeni și mediul de afaceri, la prestarea serviciilor publice, prin utilizarea mijloacelor
electronice. Legislația E-guvernare în vigoare cuprinde mai multe acte normative precum: Hotărâre
Nr. 862 din 22 iulie 2009 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003
pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,
prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național;
Lege nr. 161 din 19 aprilie 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și
sancționarea corupției; Lege nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de
interes public.
Serviciile publice disponibile online presupun rezolvarea unei probleme în relația cu administrația
fără a mai fi necesară deplasarea la ghișeu sau utilizarea altor mijloace de transmitere a
documentelor. Guvernarea electronică înseamnă utilizarea de către autoritățile administrației
publice centrale a aplicațiilor bazate pe tehnologia informației, în scopul:
 Îmbunătățirii accesului la informațiile și serviciile publice ale autorităților administrației
publice centrale;
 Eliminării procedurilor birocratice și simplificării metodologiilor de lucru;
 Îmbunătățirii schimbului de informații și servicii între autoritățile administrației publice
centrale;
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Denumire indicator:

CA27. E-guvernare: ponderea interacțiunilor electronice în totalul interacțiunilor
(intermediate și față-în-față)
 Îmbunătățirii calității serviciilor publice la nivelul administrației publice centrale.
Formulă de calcul: Numărul interacțiunilor cu organizația prin intermediul mijloacelor IT&C / Totalul
interacțiunilor cetățenilor cu organizația x 100
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
CA28. Nivelul de colectare online a taxelor și impozitelor
Obiectiv:
Îmbunătățirea calității serviciilor publice furnizate online la nivelul administrației publice locale
Descriere: Conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
impozitele și taxele locale sunt după cum urmează:
 Impozitul pe clădiri;
 Impozitul pe teren;
 Impozitul pe mijloacele de transport;
 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor;
 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama și publicitate;
 Impozitul pe spectacole;
 Taxa hotelieră;
 Taxe speciale;
 Alte taxe locale.
În prezent, taxele și impozitele locale pot fi plătite atât online, cât și la ghișeu, numărul primăriilor
din România care oferă facilitatea plății acestora online fiind totuși destul de scăzut.
Formulă de calcul: % valoare taxe colectate online din valoarea totală colectată
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:
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CA29. Ponderea cererilor online de eliberare a documentelor în total cereri
primite
Îmbunătățirea calității serviciilor publice furnizate online la nivelul administrației publice locale
Facilitatea eliberării de documente pe baza unor cereri online este importantă atât pentru
persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice, în ultimii ani tot mai multe instituții publice
adoptând această metodă. Ca serviciu de e-guvernare, cererile online de eliberare a documentelor
vizează:
 Îmbunătățirea accesului la informațiile și serviciile publice ale autorităților administrației
publice centrale;
 Eliminarea procedurilor birocratice și simplificării metodologiilor de lucru;
 Îmbunătățirea schimbului de informații și servicii între autoritățile administrației publice
centrale;

Analiza comparativă a performanţei autorităţilor publice locale din cadrul Municipiului Dorohoi

Denumire indicator:

CA29. Ponderea cererilor online de eliberare a documentelor în total cereri
primite
 Îmbunătățirea calității serviciilor publice la nivelul administrației publice centrale.
Formulă de calcul: Numărul cererilor online de eliberare a documentelor / Numărul total cereri primite x 100
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
CA30. Nivelul de furnizare online a informațiilor către cetățeni
Obiectiv:
Îmbunătățirea calității serviciilor publice furnizate online la nivelul administrației publice locale
Descriere: Potrivit Legii nr.52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică,
cu modificările și completările ulterioare, informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra
problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice
centrale şi locale, precum și asupra proiectelor de acte normative reprezintă unul dintre principiile
de bază ale transparenței decizionale.
Obligația de transparență reprezintă obligația autorităților administrației publice de a informa și de
a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea deciziilor
administrative și la minutele ședințelor publice.
Ca serviciu de e-guvernare, informarea online a populației prezintă avantajul costurilor mai scăzute,
simplificării procedurilor birocratice și îmbunătățirii per ansamblu a calității serviciilor publice.
Formulă de calcul: Numărul informărilor online / Numărul total informări realizate prin intermediul tuturor
mijloacelor de comunicare x 100
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:

CA31. Ponderea sugestiilor/ feedback-urilor primite prin intermediul poștei
electronice
Obiectiv:
Îmbunătățirea calității serviciilor publice furnizate online la nivelul administrației publice locale
Descriere: Poșta electronică reprezintă una dintre cele mai simple servicii de e-guvernare ce pot fi oferite atât
persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice. Ușurința folosirii acesteia poate duce la o creștere a
comunicării dintre administrația publică locală și populație sau mediul de afaceri, mai ales în măsura
în care sugestiilor/ feedback-urilor primite li se oferă un răspuns.
Formulă de calcul: Numărul de sugestii/feedback-urilor primite online / Numărul sugestii/ feedback-urilor
primite x 100
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗
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Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:

CA32. Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Serviciul local de
taxe și impozite
Creșterea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Serviciului local de taxe și impozite din
cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi
Culegerea datelor și impozitelor la nivelul municipiului Dorohoi intră în atribuțiile Direcției
economice din cadrul Primăriei Dorohoi, compartimentele subordonate acestei direcții fiind:
 Compartiment achiziții publice;
 Compartiment buget, finanțe, contabilitate;
 Compartiment centralizare, urmărire activități financiare și contabile pentru unități de
învățământ și unități sanitare;
 Compartiment urmărire, încasare, executare silită, constatare, impunere și control, persoane
fizice;
 Compartiment urmărire, încasare, executare silită, constatare, impunere și control, persoane
juridice.

Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Serviciul local de taxe și impozite se
realizează prin implementarea unui sondaj de opinie publică în rândul cetățenilor din municipiul
Dorohoi.
Formulă de calcul: % populație mulțumită și foarte mulțumită
Modul de colectare a datelor:
Cercetare primară – sondaj de opinie publică în rândul populației
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 1
Periodicitate:
Bienal
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:

CA33. Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Serviciul Evidența
Populației
Creșterea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Serviciul Evidența Populației din cadrul
Primăriei Municipiului Dorohoi
Serviciul Public Comunitar pentru Evidența Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi
este subordonat direct Primarului, având în subordine următoarele compartimente:
 Compartiment evidența persoanelor;
 Compartiment arhivă;
 Compartiment stare civilă.

Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Serviciul Evidența Populației se realizează
prin implementarea unui sondaj de opinie publică în rândul cetățenilor din municipiul Dorohoi.
Formulă de calcul: % populație mulțumită și foarte mulțumită
Modul de colectare a datelor:
Cercetare primară – sondaj de opinie publică în rândul populației
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 1
Periodicitate:
Bienal
Îmbunătățirea performanței:
↗
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Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:

CA34. Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de posibilitățile de
plată online a taxelor și impozitelor
Creșterea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de posibilitățile de plată online a taxelor și
impozitelor de la nivelul Municipiului Dorohoi
Conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
impozitele și taxele locale sunt după cum urmează:
 Impozitul pe clădiri;
 Impozitul pe teren;
 Impozitul pe mijloacele de transport;
 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor;
 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama și publicitate;
 Impozitul pe spectacole;
 Taxa hotelieră;
 Taxe speciale;
 Alte taxe locale.

Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de posibilitățile de plată online a taxelor și
impozitelor se realizează prin implementarea unui sondaj de opinie publică în rândul cetățenilor din
municipiul Dorohoi.
Formulă de calcul: % populație mulțumită și foarte mulțumită
Modul de colectare a datelor:
Cercetare primară – sondaj de opinie publică în rândul populației
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor: Trimestrul 1
Periodicitate:
Bienal
Îmbunătățirea performanței:
↗
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Analiza indicatorilor de performanță
CA
CA01
CA02
CA03
CA04
CA05
CA06
CA07
CA08
CA09
CA10
CA11

„Capacitate administrativă și Eguvernare”
Existenţa
planului
de
dezvoltare
instituţională, valabil pentru perioada
actuală
Existenţa registrelor de evidenţă a
corespondenţei şi a altor tipuri de registre
actualizate la zi
Existenţa spaţiilor de muncă necesare
suficiente: birouri de lucru;
Existenţa spaţiilor de muncă necesare
suficiente: săli de şedinţe;
Existenţa
spaţiilor
tehnice
necesare
suficiente: arhivă, depozitare, etc;
Existenţa dotărilor tehnice IT&C necesare
(calculatoare, imprimante, soft, internet,
reţea, telefon, fax);
Existenţa dotărilor tehnice necesare și
echipamente (autovehicule, echipamente,
etc.);
Existenţa infrastructurii de asigurare cu apă,
canalizare, grup sanitar
Existenţa infrastructurii de asigurare cu gaz,
energie electrică și termică etc
Existența unui serviciu/ compartiment/
birou de planificare a dezvoltării socioeconomice sau sectoriale
Capacitatea serviciului/ compartiment/
birou de planificare a dezvoltării socioeconomice sau sectoriale

CA12

Capabilitatea serviciului/ compartiment/
birou de planificare a dezvoltării socioeconomice sau sectoriale

CA13

Capacitatea de a colecta venituri proprii

CA14

Capacitatea de a genera venituri proprii

CA15

Nivelul de instruire a personalului
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Formula de calcul

Nivel 2012

Țintă 2014

Da/Nu

Da*

Da*

Da/Nu

Da

Da

% nivel satisfacție

69,5%

72,5%*

% nivel satisfacție

71,9%

74,9%*

% nivel satisfacție

70,8%

73,8%*

% nivel satisfacție

65,9%

68,9%*

% nivel satisfacție

54,9%

57,9%*

Da/Nu

Da

Da

Da/Nu

Da

Da

Da/Nu

Da

Da

85,7%*

95%*

50%*

60%*

90%*

93%*

90%*

93%*

50%*

60%*

Număr
persoane
implicate
în
domeniul planificării dezvoltării
socio-economice sau sectoriale /
Număr persoane necesare x 100
Număr
persoane
instruite
în
domeniul planificării dezvoltării
socio-economice sau sectoriale /
Număr
persoane
implicate
în
domeniul planificării dezvoltării
socio-economice sau sectoriale
Venituri proprii colectate efectiv (fără
cotele din impozitul pe venit) /
Venituri proprii planificate (fără
cotele din impozitul pe venit) x 100
Venituri proprii realizate efectiv /
Total venituri realizate x 100
Numărul total al personalului care a
absolvit cursuri de perfecţionare
profesională /Numărul total de
personal x 100
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CA
CA16

„Capacitate administrativă și Eguvernare”
Performanțele profesionale ale personalului

Formula de calcul
Numărul personalului evaluat cu
calificative "bine" şi "foarte bine" /
Numărul total al personalului evaluat
x 100%
Valoarea totală a surselor atrase /
Valoarea totală a tuturor proiectelor
depuse spre finanţare x 100

Nivel 2012

Țintă 2014

90%*

93%*

50%*

60%*

CA17

Capacitatea de a atrage surse de finanţare
pentru implementarea proiectelor de interes
local în ultimii 3 ani anteriori efectuării
evaluării;

CA18

Existenţa proiectelor în care organizația
cooperează cu alte organizații similare

Da/Nu

Da

Da

CA19

Existenţa proiectelor în care organizația
cooperează cu structurile societăţii civile de
la nivel local, regional sau naţional

Da/Nu

Da

Da

CA20

Existenţa proiectelor în care organizația
cooperează cu sectorul privat de la nivel
local, regional sau naţional

Da/Nu

Da

Da

CA21

Existenţa proiectelor în care organizația
cooperează cu structuri publice similare,
structuri ale societăţii civile sau private de
peste hotare

Da/Nu

Da

Da

CA22

Existenţa condiţiilor materiale adecvate
pentru a asigura participarea cetăţenilor la
şedinţele consiliului local

Da/Nu

Da

Da

CA23

Existența mecanismelor de informare a
populaţiei privind deciziile aprobate
(panouri informative, ziar local, buletin
informativ local, pagină web, post local de
radio/tv)

Da/Nu

Da

Da

CA24

Număr anual de audieri publice organizate
(audierea bugetului, strategia de dezvoltare,
altor chestiuni de importanţă majoră pentru
comunitate)

Număr

10*

12*

CA25

Număr anual de acțiuni de consultare a
populaţiei (sondaje de opinie, adunări de
cartier, focus-grupuri, etc.)
E-guvernare: ponderea serviciilor care pot fi
furnizate prin intermediul IT&C în totalul
serviciilor furnizate

Număr

1*

2*

Numărul total al serviciilor care pot fi
furnizate prin intermediul IT&C /
Numărul total de servicii furnizate de
către organizație x 100
Numărul
interacțiunilor
cu
organizația
prin
intermediul
mijloacelor
IT&C
/
Totalul
interacțiunilor
cetățenilor
cu
organizația x 100
% din valoarea totală colectată

10%*

20%*

10%*

20%*

10%*

20%*

Numărul cererilor online de eliberare

10%*

20%*

CA26

CA27

E-guvernare:
ponderea
interacțiunilor
electronice
în
totalul
interacțiunilor
(intermediate și față-în-față)

CA28

Nivelul de colectare online a taxelor și
impozitelor
Ponderea cererilor online de eliberare a

CA29
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CA

„Capacitate administrativă și Eguvernare”
documentelor în total cereri primite

CA30

Nivelul de furnizare online a informațiilor
către cetățeni

CA31

Ponderea
sugestiilor/
feedback-urilor
primite prin intermediul poștei electronice

CA32

Evaluarea gradului de satisfacție a populației
vis-a-vis de Serviciul local de taxe și impozite
Evaluarea gradului de satisfacție a populației
vis-a-vis de Serviciul Evidența Populației
Evaluarea gradului de satisfacție a populației
vis-a-vis de posibilitățile de plată online a
taxelor și impozitelor

CA33
CA34

Formula de calcul
a documentelor / Numărul total
cereri primite x 100
Numărul informărilor online /
Numărul total informări realizate prin
intermediul tuturor mijloacelor de
comunicare x 100
Numărul de sugestii/feedback-urilor
primite online / Numărul sugestii/
feedback-urilor primite x 100
% populație mulțumită și foarte
mulțumită
% populație mulțumită și foarte
mulțumită
% populație mulțumită și foarte
mulțumită

Nivel 2012

Țintă 2014

10%*

20%*

10%*

20%*

67,6%

72,6%*

79,9%

84,9%*

59,6%

64,6%*

*Date provizorii
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III.2. Sistemul de învăţământ – cultură

Fișele indicatorilor de performanță
Denumire indicator:
IC01. Gradul de cuprindere în învățământul preșcolar al copiilor
Obiectiv:
Evaluarea participării copiilor în vârstă de 3-6 ani la procesul de educație, în cadrul organizat al
instituțiilor abilitate prin legea învățământului să organizeze și să desfășoare programe de
învățământ preșcolar.
Descriere: Gradul de cuprindere în învățământ (rata specifică de cuprindere școlară pe grupe de vârstă)
reprezintă numărul total al elevilor de o anumită grupă de vârstă, indiferent de nivelul de educație în
care sunt cuprinși, ca raport procentual din totalul populației din aceeași grupa de vârstă.
Rata specifică de cuprindere școlară se calculează separat pentru fiecare vârstă, sau pentru grupe de
vârstă. Gradul de cuprindere în învățământul preșcolar se referă la numărul total al copiilor în vârstă
de 3-6 ani care sunt cuprinși în învățământul preșcolar.
Formulă de calcul: Numărul total al elevilor de o anumită grupă de vârstă, indiferent de nivelul de educație în
care sunt cuprinși, ca raport procentual din totalul populației din aceeași grupa de vârstă
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Unitățile educaționale din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
IC02. Ponderea promovabilității Evaluării naționale
Obiectiv:
Creșterea performanțelor școlare ale populației din municipiul Dorohoi
Descriere: Legislația în vigoare a stabilit Evaluarea națională la absolvirea gimnaziului, ca verificare a pregătirii
elevilor în vederea diferențierii rutelor lor (licee, școli profesionale, școli de ucenici), conform
opțiunii şi performanțelor fiecăruia. Evaluarea națională are drept scop principal certificarea
performanțelor absolvenților cursurilor gimnaziale. În același timp, examenul îndeplinește şi o
funcție de selecție, având în vedere faptul că rezultatele obținute de candidați la acest examen au
constituit inițial criteriul de selecție pentru accesul la învățământul liceal. Evaluarea națională este
un examen cu caracter național: toți elevii îl susțin în același timp şi pe baza acelorași subiecte de
examen (care vizează testarea cu preponderență a nivelului de aplicare a cunoștințelor și a nivelului
de stăpânire a capacităților esențiale ale absolvenților învățământului gimnazial).
Disciplinele la care se susțin probe pentru Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a sunt
următoarele:
 Limba și literatura română;
 Limba și literatura maternă - pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat
cursurile gimnaziale în limba maternă;
 Matematică.
Nota minimă de promovare la fiecare dintre probe este 5.
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Denumire indicator:
IC02. Ponderea promovabilității Evaluării naționale
Formulă de calcul: Numărul total de elevi promovați/ numărul total de elevi înscriși la Evaluarea națională x
100
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Unitățile educaționale din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
IC03. Ponderea promovabilității examenului de bacalaureat
Obiectiv:
Creșterea performanțelor școlare ale populației din municipiul Dorohoi
Descriere: Conform Legii Educației Naționale, elevii care au promovat clasa a XII-a/a XIII-a vor susține
examenul național de bacalaureat. Examenul național de bacalaureat constă în susținerea
următoarelor probe:
 Proba A de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
 Proba B de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru
elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale;
 Proba C de evaluare a competenței lingvistice la două limbi de circulație internațională
studiate pe parcursul învățământului liceal. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de
competență corespunzător Cadrului european comun de referință pentru limbi. Elevii care
promovează, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere
internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine au dreptul la
recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene, la cerere și conform unei
metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului;
 Proba D de evaluare a competențelor digitale. Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de
competență, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu. Elevii care
promovează, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere
europeană pentru certificarea competențelor digitale au dreptul la recunoașterea și la
echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene, la cerere și conform unei metodologii
aprobate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului;
 Proba E scrisă de evaluare a competențelor formate pe durata învățământului liceal.
Examenul național de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenții învățământului
secundar superior, liceal, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au susținut toate
problemele, au obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea, au obținut cel puțin nota 6 pe toate
probele susținute.
Formulă de calcul: Numărul total de elevi promovați/ numărul total de elevi înscriși la examenul de
bacalaureat x 100
Modul de colectare a datelor:
Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Unitățile educaționale din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗
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Denumire indicator:
IC04. Nota medie a examenului de bacalaureat
Obiectiv:
Creșterea performanțelor școlare ale populației din municipiul Dorohoi
Descriere: Conform Legii Educației Naționale, elevii care au promovat clasa a XII-a/a XIII-a vor susține
examenul național de bacalaureat. Examenul național de bacalaureat se consideră promovat de către
absolvenții învățământului secundar superior, liceal, care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiții: au susținut toate problemele, au obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea, au obținut
cel puțin nota 6 pe toate probele susținute.
Formulă de calcul: Media notelor obținute la bacalaureat în toate unitățile liceale din municipiu
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Unitățile educaționale din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
IC05. Premii la olimpiade și concursuri similare naționale / total elevi
Obiectiv:
Creșterea performanțelor școlare ale populației din municipiul Dorohoi
Descriere: Conform legislației în vigoare, sintagma "competiţii şcolare" include olimpiade şi concursuri
interdisciplinare şi transdisciplinare sau organizate pe discipline de învăţământ/calificări şi domenii
de pregătire profesională, concursuri de creaţie, concursuri şi festivaluri cultural-artistice,
campionate și concursuri sportive şcolare pentru elevi. Acestea au caracter ştiinţific, tehnicoaplicativ, cultural-artistic şi sportiv. Competiţiile şcolare au ca obiectiv general stimularea elevilor cu
performanţe şcolare înalte sau care au interes şi aptitudini deosebite în domeniul ştiinţific, tehnicoaplicativ, cultural-artistic, civic şi în cel sportiv. Totodată, competiţiile şcolare promovează valorile
culturale şi etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea şi comunicarea interpersonală.
Olimpiadele şcolare sunt considerate competiţii şcolare de excelenţă, adresându-se elevilor cu
aptitudini şi performanţe înalte în domeniul matematicii şi al ştiinţelor, al limbii şi literaturii române
și al limbilor moderne, al disciplinelor socio-umane, al calificărilor profesionale, al artelor, al
sportului etc.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Unitățile educaționale din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
IC06. Numărul spectacolelor de teatru (anual)
Obiectiv:
Încurajarea administrației publice locale și instituțiilor culturale să sporească numărul și
atractivitatea activităților culturale la nivel local
Descriere: Potrivit Ordonanței Nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile și companiile de spectacole sau
concerte, precum și desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, instituţiile de spectacole sau
concerte sunt persoane juridice de drept public care realizează și prezintă producţii artistice.
Instituțiile de spectacole și concerte sunt: teatrele, filarmonicile, orchestrele și ansamblurile artistice
care au funcționat în anul de referință. Teatrele, filarmonicile, orchestrele și ansamblurile artistice
prezintă publicului spectacole dramatice, lirice, coregrafice, de divertisment, folclorice, de varietăți,
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Denumire indicator:
IC06. Numărul spectacolelor de teatru (anual)
de circ, de păpuși sau marionete, precum și concerte, indiferent de gen, sau orice alt tip de
reprezentație în care interpretările și execuțiile artiștilor interpreți sau executanți sunt prezentate
direct publicului.
Instituţiile publice de spectacole sunt, după caz: instituţii de repertoriu; instituţii de proiecte.
Instituţiile de repertoriu sunt cele care au cel puţin un ansamblu artistic permanent, capabil să
susţină activitatea unei stagiuni, cu un portofoliu de cel puţin trei spectacole diferite şi care
realizează, în fiecare stagiune, cel puţin două spectacole noi ce se adaugă portofoliului existent sau
înlocuiesc unele dintre componentele acestuia. Instituţiile de proiecte sunt cele care nu au un
ansamblu artistic permanent, dar dispun de resursele logistice și financiare necesare pentru a
realiza spectacole proprii pe care le prezintă în serii determinate, pe durata unei stagiuni.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile de spectacole din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:

Trimestrul 2
↗

Denumire indicator:
IC07. Numărul spectacolelor de operă / balet (anual)
Obiectiv:
Sporirea numărului și atractivității activităților culturale la nivel local
Descriere: Potrivit Ordonanței Nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile și companiile de spectacole sau
concerte, precum și desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, instituţiile de spectacole sau
concerte sunt persoane juridice de drept public care realizează și prezintă producţii artistice.
Instituțiile de spectacole și concerte sunt: teatrele, filarmonicile, orchestrele și ansamblurile artistice
care au funcționat în anul de referință. Teatrele, filarmonicile, orchestrele și ansamblurile artistice
prezintă publicului spectacole dramatice, lirice, coregrafice, de divertisment, folclorice, de varietăți,
de circ, de păpuși sau marionete, precum și concerte, indiferent de gen, sau orice alt tip de
reprezentație în care interpretările și execuțiile artiștilor interpreți sau executanți sunt prezentate
direct publicului.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile de spectacole din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
IC08. Numărul spectacolelor filarmonice (anual)
Obiectiv:
Sporirea numărului și atractivității activităților culturale la nivel local
Descriere: Potrivit Ordonanței Nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile și companiile de spectacole sau
concerte, precum și desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, instituţiile de spectacole sau
concerte sunt persoane juridice de drept public care realizează și prezintă producţii artistice.
Instituțiile de spectacole și concerte sunt: teatrele, filarmonicile, orchestrele și ansamblurile artistice
care au funcționat în anul de referință. Teatrele, filarmonicile, orchestrele și ansamblurile artistice
prezintă publicului spectacole dramatice, lirice, coregrafice, de divertisment, folclorice, de varietăți,
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Denumire indicator:
IC08. Numărul spectacolelor filarmonice (anual)
de circ, de păpuși sau marionete, precum și concerte, indiferent de gen, sau orice alt tip de
reprezentație în care interpretările și execuțiile artiștilor interpreți sau executanți sunt prezentate
direct publicului.
Instituţiile publice de concerte sunt filarmonici, orchestre sau alte formaţiuni instrumentale, corale
ori vocal-instrumentale, care deţin un ansamblu artistic permanent, capabil să susţină activitatea
unei stagiuni de concerte.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile de spectacole din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
IC09. Gradul de utilizare a capacității sălilor de spectacole
Obiectiv:
Sporirea numărului și atractivității activităților culturale la nivel local
Descriere: Locurile în instituțiile și companiile de spectacole sau concerte reprezintă capacitatea salii proprii de
spectacole și concerte existente la sfârșitul anului de referință.
Spectatorul (auditorul) este persoana care asistă la un spectacol de teatru sau concert. Statistic, se
înregistrează numărul spectatorilor (auditorilor) pe baza biletelor vândute.
Formulă de calcul: Spectatori total / capacitate săli*nr de spectacole x 100
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile de spectacole din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
IC10. Festivaluri organizate anual
Obiectiv:
Sporirea numărului și atractivității activităților culturale la nivel local
Descriere: Festivalul reprezintă un eveniment artistic național sau internațional, în cadrul căruia se întâlnesc
formații și soliști de prestigiu. Caracterul periodic (de regulă anual) și întinderea pe mai multe zile
sunt aspecte ce caracterizează majoritatea festivalurilor artistice.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile de spectacole din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗
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Denumire indicator:
IC11. Numărul total al vizitatorilor în muzee
Obiectiv:
Sporirea nivelului de atractivitate al muzeelor de la nivel local și rolului educațional al acestora
Descriere: Muzeul este instituția cultură care colecționează, conservă, cercetează, restaurează, comunică și
expune în scopul cunoașterii, educării și recreerii, mărturii materiale și spirituale ale existenței și
evoluției comunităților umane, precum și ale mediului înconjurător. Ansamblul bunurilor culturale
și naturale existente în cadrul muzeului sau, după caz, în cadrul colecției publice constituie
patrimoniul muzeal. Colecțiile publice sunt colecțiile accesibile publicului și specialiștilor. După
bunurile culturale care alcătuiesc patrimoniul muzeal, muzeele și colecțiile publice se clasifică în:
muzee sau colecții publice de artă, arheologie și istorie, știință și istorie naturală, știință și tehnică,
etnografie și antropologie, specializate, regionale, generale, mixte. Sunt incluse și grădinile botanice
și zoologice, acvariile și rezervațiile naturale. Se înregistrează patrimoniul muzeal, muzee și colecții
publice, proprietate publică și privată, existente la sfârșitul anului de referință.
Vizitatorul este persoana care vizitează un muzeu sau colecție publică, individual sau în grup, pentru
a privi bunurile muzeale expuse. Statistic se înregistrează numărul vizitatorilor pe baza biletelor
vândute.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile muzeale din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
IC12. Numărul total al volumelor împrumutate
Obiectiv:
Încurajarea administrației publice locale și bibliotecilor din municipiul Dorohoi să crească nivelul de
interes al populației (în special al copiilor) pentru lectură
Încurajarea administrației publice locale și bibliotecilor din municipiul Dorohoi să crească nivelul de
atractivitate al volumelor existente în bibliotecile publice de la nivel local
Descriere: Biblioteca este instituția, compartimentul sau structura specializată al cărei scop principal este de a
constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta și a conserva colecții de cărți, publicații periodice, alte
documente specifice și baze de date pentru a facilita utilizarea acestora de către persoane fizice
(utilizatori) în scop de informare, cercetare, educație sau recreere: în cadrul societății
informaționale biblioteca are importanță strategică. Sunt incluse bibliotecile proprietate publică și
privată. Se înregistrează în seriile de date numai unitățile de bază, care au funcționat în anul de
referință. Tipurile de biblioteci sunt: naționale, universitare, publice (județene, municipale,
orășenești și comunale), școlare, specializate (ale instituțiilor academice și de cercetare, instituțiilor
publice centrale și locale, instituțiilor de cultură și culte, ale operatorilor economici, sindicatelor, ale
altor organizații asociative).
Biblioteca publică este biblioteca de tip enciclopedic pusă la dispoziția unei comunități (județene,
municipale, orășenești, comunale).
Numărul volumelor existente în biblioteci reprezintă totalitatea cărților, broșurilor, colecțiilor de
ziare și reviste cu minim 5 pagini și materialele audiovizuale (casete cu benzi magnetice, discuri,
diafilme și alte materiale de biblioteca: hărți, grafice, reproduceri artistice, etc.) înscrise în registrul
de inventar al bibliotecii.
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Denumire indicator:
IC12. Numărul total al volumelor împrumutate
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Bibliotecile publice din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:

Trimestrul 2
↗

Denumire indicator:
IC13. Numărul total al volumelor digitizate
Obiectiv:
Încurajarea administrației publice locale și bibliotecilor din municipiul Dorohoi să crească nivelul de
atractivitate al volumelor existente în bibliotecile publice de la nivel local
Îmbunătăţirea păstrării şi conservării documentelor originale
Descriere: Numărul volumelor existente în biblioteci reprezintă totalitatea cărților, broșurilor, colecțiilor de
ziare și reviste cu minim 5 pagini și materialele audiovizuale (casete cu benzi magnetice, discuri,
diafilme și alte materiale de biblioteca: hărți, grafice, reproduceri artistice, etc.) înscrise în registrul
de inventar al bibliotecii.
Digitizarea presupune captura digitală, transformarea din formă analogă în formă digitală,
descrierea și reprezentarea obiectelor de patrimoniu și a documentaţiei referitoare la acestea,
procesarea, asigurarea accesului la conţinutul digitizat şi prezervarea pe termen lung.
Digitizarea constă în:
 transpunerea unui document din format tradiţional în format digital, prin diverse mijloace;
 organizarea documentelor digitizate în baze de date sau sisteme.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Bibliotecile publice din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
IC14. Numărul total al laboratoare școlare
Obiectiv:
Dezvoltarea infrastructurii școlară de la nivel local și îmbunătățirea condițiile de desfășurare a
activităților educaționale.
Descriere: Laboratorul școlar reprezintă încăperea din cadrul unei unități de învățământ înzestrată cu
instalații, aparatură, instrumente, substanțe, materiale didactice în care se efectuează experiențe
didactice și lucrări practice.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile educaționale din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗
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Denumire indicator:
IC15. Numărul total al sălilor de gimnastică
Obiectiv:
Dezvoltarea infrastructurii școlară de la nivel local și îmbunătățirea condițiile de desfășurare a
activităților educaționale.
Descriere: Sala de gimnastică este încăperea utilată cu aparate și materiale sportive, necesare desfășurării
educației fizice de către elevi și studenți.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile educaționale din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
IC16. Numărul total de terenuri de sport
Obiectiv:
Dezvoltarea infrastructurii școlară de la nivel local și îmbunătățirea condițiile de desfășurare a
activităților educaționale.
Descriere: Terenul de sport este spațiul special amenajat pentru desfășurarea orelor de educație fizică de către
elevi și studenți.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile educaționale din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
IC17. Numărul total de PC-uri
Obiectiv:
Dezvoltarea infrastructurii școlară de la nivel local și îmbunătățirea condițiile de desfășurare a
activităților educaționale.
Descriere: PC-ul dintr-o unitate școlară reprezintă calculatorul care are în componență hard, monitor și
tastatura și este în administrarea unităților școlare / universitare.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile educaționale din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
IC18. Numărul total de PC-uri conectate la Internet
Obiectiv:
Dezvoltarea infrastructurii școlară de la nivel local și îmbunătățirea condițiile de desfășurare a
activităților educaționale.
Descriere: PC-ul dintr-o unitate școlară reprezintă calculatorul care are în componență hard, monitor și
tastatura și este în administrarea unităților școlare / universitare.
Formulă de calcul: Număr
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Denumire indicator:
IC18. Numărul total de PC-uri conectate la Internet
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile educaționale din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:

Trimestrul 2
↗

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:

IC19. Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Infrastructura de
învățământ și dotarea specifică
Creșterea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Infrastructura de învățământ și dotarea
specifică din Municipiul Dorohoi
Infrastructura de învățământ cuprinde toate unitățile de învățământ de stat sau private, cu sau fără
personalitate juridică. Pentru a dobândi personalitate juridică, unitățile educaționale trebuie să aibă
minimum 300 de elevi, ori minimum 300 de elevi, preșcolari și antepreșcolari, ori minimum 150 de
preșcolari și antepreșcolari ori minimum 100 de elevi și/sau preșcolari, în cazul unităților de
învățământ special. Totodată,
Dotarea specifică din unitățile de învățământ se referă la elemente precum: număr și stare săli de
clasă, număr și stare laboratoare școlare, număr și stare ateliere școlare, număr și stare săli de
gimnastică, număr și stare terenuri de sport, număr și stare PC-uri, etc.

Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Infrastructura de învățământ și dotarea
specifică se realizează prin implementarea unui sondaj de opinie publică în rândul cetățenilor din
municipiul Dorohoi.
Formulă de calcul: % populație mulțumită și foarte mulțumită
Modul de colectare a datelor: Cercetare primară – sondaj de opinie publică în rândul populației
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 1
Periodicitate:
Bienal
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:

IC20. Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis Infrastructura și
activitățile culturale
Creșterea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Infrastructura și activitățile culturale din
Municipiul Dorohoi
Infrastructura culturală se referă la toate instituțiile din sectorul cultural: așezăminte culturale
muzee, biblioteci, cinematografe, instituții de spectacole și concerte, etc. Conform cadrului legislativ,
așezămintele culturale sunt instituțiile publice de cultură care desfășoară activități şi în domeniul
educației permanente, organizate în afara sistemului național de învățământ formal, în colaborare cu
acesta, având drept scop păstrarea şi promovarea culturii tradiționale. Așezămintele culturale sunt:
căminul cultural, casa de cultură, universitatea populară, școala populară de arte şi meserii, centrul
de cultură, formația şi ansamblul profesionist pentru promovarea culturii tradiționale, centrul zonal
pentru educația adulților, centrul județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale,
Centrul National pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale.
Muzeul este instituția cultură care colecționează, conservă, cercetează, restaurează, comunică și

62

Analiza comparativă a performanţei autorităţilor publice locale din cadrul Municipiului Dorohoi

Denumire indicator:

IC20. Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis Infrastructura și
activitățile culturale
expune în scopul cunoașterii, educării și recreerii, mărturii materiale și spirituale ale existenței și
evoluției comunităților umane, precum și ale mediului înconjurător.
Biblioteca este instituția, compartimentul sau structura specializată al cărei scop principal este de a
constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta și a conserva colecții de cărți, publicații periodice, alte
documente specifice și baze de date pentru a facilita utilizarea acestora de către persoane fizice
(utilizatori) în scop de informare, cercetare, educație sau recreere: în cadrul societății
informaționale biblioteca are importanță strategică. Sunt incluse bibliotecile proprietate publică și
privată.
Potrivit Ordonanței Nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind instituţiile și companiile de spectacole sau
concerte, precum și desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, instituţiile de spectacole sau
concerte sunt persoane juridice de drept public care realizează și prezintă producţii artistice.
Instituțiile de spectacole și concerte sunt: teatrele, filarmonicile, orchestrele și ansamblurile artistice
care au funcționat în anul de referință. Teatrele, filarmonicile, orchestrele și ansamblurile artistice
prezintă publicului spectacole dramatice, lirice, coregrafice, de divertisment, folclorice, de varietăți,
de circ, de păpuși sau marionete, precum și concerte, indiferent de gen, sau orice alt tip de
reprezentație în care interpretările și execuțiile artiștilor interpreți sau executanți sunt prezentate
direct publicului.

Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Infrastructura și activitățile culturale se
realizează prin implementarea unui sondaj de opinie publică în rândul cetățenilor din municipiul
Dorohoi.
Formulă de calcul: % populație mulțumită și foarte mulțumită
Modul de colectare a datelor: Cercetare primară – sondaj de opinie publică în rândul populației
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 1
Periodicitate:
Bienal
Îmbunătățirea performanței:
↗
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Analiza indicatorilor de performanță

IC

Învăţământ – cultură

Formula de calcul

IC01

Gradul de cuprindere în învățământul
preșcolar al copiilor

IC02

Ponderea
naționale

IC03

Ponderea promovabilității examenului de
bacalaureat

IC04

Nota medie a examenului de bacalaureat

IC05

Premii la olimpiade și concursuri similare
naționale / total elevi
Numărul spectacolelor de teatru (anual)

Numărul total al elevilor de o anumită
grupă de vârstă, indiferent de nivelul de
educație în care sunt cuprinși, ca raport
procentual din totalul populației din
aceeași grupa de vârstă
Numărul total de elevi promovați/
numărul total de elevi înscriși la
Evaluarea națională x 100
Numărul total de elevi promovați/
numărul total de elevi înscriși la
examenul de bacalaureat x 100
Media notelor obținute la bacalaureat
în toate unitățile liceale din municipiu
Număr

IC06

promovabilității

Evaluării

Nivel 2012

Țintă 2014

86,1%*

90%*

70%*

75%*

60%*

65%*

6,5*

7*

0,20%*

0,5%*

Număr

8

10

Numărul spectacolelor de operă / balet
(anual)
Numărul spectacolelor filarmonice (anual)

Număr

-

-

2

4

Spectatori total / capacitate săli*nr de
spectacole x 100
Număr

100%

100%

IC10

Gradul de utilizare a capacității sălilor de
spectacole
Festivaluri organizate anual

4

4

IC11

Numărul total al vizitatorilor în muzee

Număr

8.805*

9.500*

IC12

Numărul total al volumelor împrumutate

Număr

90.150

95.000*

IC13

Numărul total al volumelor digitizate

Număr

500*

1000*

IC14

Numărul total al laboratoare școlare

Număr

32

33*

IC15

Numărul total al sălilor de gimnastică

Număr

9

9*

IC16

Numărul total de terenuri de sport

Număr

12

13*

IC17

Numărul total de PC-uri

Număr

419

430*

IC18

Numărul total de PC-uri conectate la
Internet
Evaluarea gradului de satisfacție a
populației vis-a-vis de Infrastructura de
învățământ și dotarea specifică
Evaluarea gradului de satisfacție a
populației vis-a-vis de Infrastructura și
activitățile culturale

Număr

10%*

15%*

IC07
IC08
IC09

IC19
IC20

Număr

% populație
mulțumită

mulțumită

și

foarte

74%

77%*

% populație
mulțumită

mulțumită

și

foarte

59,7%

65%*

*Date provizorii
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III.3. Asistenţă socială și de sănătate
Fișele indicatorilor de performanță
Denumire indicator:

ASM01. Îngrijire personală acordată la domiciliul persoanelor cu handicap grav
de asistenții personali
Obiectiv:
Îmbunătățirea serviciilor de asistență socială acordate persoanelor cu handicap grav din municipiul
Dorohoi
Descriere: Conform legislației în vigoare, pe lângă alte facilități, persoana cu handicap grav are dreptul și la
angajarea unui asistent personal care îi va acorda îngrijire, ajutor, asistență și supraveghere
permanentă atât copilului cât și adultului cu handicap grav. Persoanele cu handicap beneficiază de
următoarele drepturi:
 Ocrotirea sănătății;
 Educație și formare profesională;
 Ocuparea și adaptarea locului de muncă, orientare și reconversie profesională;
 Asistență socială, respectiv servicii sociale și prestații sociale;
 Locuință, amenajarea mediului de viață personal ambient, transport, acces la mediul fizic,
informațional și comunicațional;
 Petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;
 Asistență juridică;
 Facilități fiscale;
 Evaluare și reevaluare prin examinare la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către
membrii comisiei de evaluare, la interval de 2 ani.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
→

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:
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ASM02. Servicii de suport la domiciliul persoanelor vârstnice, după cum urmează:
îngrijire personală, asistență medicală primară; suport emoţional; consiliere şi
reprezentare
Îmbunătățirea serviciilor de suport la domiciliul acordate persoanelor vârstnice din municipiul
Dorohoi
Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice republicat specifică faptul că se
asigură îngrijire la domiciliul persoanelor vârstnice vulnerabile în fata necesităților vieții cotidiene,
prin angajarea unui “îngrijitor persoane vârstnice’’. Serviciile asigurate persoanelor vârstnice la
domiciliu sunt:
 Servicii de îngrijire personală: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire
și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare;
 Servicii menajere și gospodărești: ajutor pentru prepararea hranei, efectuarea de cumpărături,
activități de menaj, plata unor facturi și obligații curente, însoțirea în mijloace de transport,
companie, activități de administrare și gestionare a bunurilor, activități de petrecere a timpului

Analiza comparativă a performanţei autorităţilor publice locale din cadrul Municipiului Dorohoi

Denumire indicator:

ASM02. Servicii de suport la domiciliul persoanelor vârstnice, după cum urmează:
îngrijire personală, asistență medicală primară; suport emoţional; consiliere şi
reprezentare

liber;
Servicii de recuperare și reabilitare fizică și psihică: masaj, consiliere psihologică, socială;
Servicii de asistență socială: servicii de informare, vizite la domiciliu, asigurarea de legături cu
alte servicii, instituții, evaluarea nevoilor și elaborarea unui plan social de intervenție, însoțirea
vârstnicilor în diverse situații de ordin social.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
→



Denumire indicator:

ASM03. Informare şi consiliere socială, juridică și psihologică pentru persoane
aflate în situaţii de dificultate
Obiectiv:
Dezvoltarea activităților de informare și consiliere socială, juridică și psihologică pentru persoane
aflate în situaţii de dificultate
Descriere: Situaţia de dificultate este situaţia în care se află o persoană care, la un moment dat, pe parcursul
ciclului de viaţă, din cauze socioeconomice, de sănătate şi/sau care rezultă din mediul social de viaţă
dezavantajat, şi-a pierdut sau limitat propriile capacităţi de integrare socială; în situaţia de
dificultate se pot afla familii, grupuri de persoane şi comunităţi, ca urmare a afectării majorităţii
membrilor lor.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
ASM04. Procentul cheltuielilor de capital din totalul bugetelor spitalelor
Obiectiv:
Îmbunătățirea condițiilor din unitățile spitalicești de la nivel local
Descriere: Potrivit Metodologiei de calculul a indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului,
cheltuielile de capital se referă la prevederile bugetare privind cheltuielile de capital, în timp ce
totalul cheltuielilor dintr-un spital se referă la prevederile totale de cheltuieli ale spitalului.
Cheltuielile de capital ale unei unități spitalicești se estimează ţinându-se cont de propunerile
justificate ale secţiilor şi celorlalte structuri din compunerea spitalului, pe bază de documentaţii
tehnice, în condiţiile legii. Cheltuielile de capital cuprind cheltuielile cu activele fixe, construcţii,
maşini, echipamente şi mijloace de transport, mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale,
alte active fixe și reparaţii capitale aferente activelor fixe.
Formulă de calcul: Cheltuieli de capital/ Cheltuieli totale ale spitalelor
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile spitalicești din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
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Denumire indicator:
ASM04. Procentul cheltuielilor de capital din totalul bugetelor spitalelor
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
ASM05. Costul mediu zilnic de spitalizare
Obiectiv:
Încurajarea administrației publice locale și centrale să susțină eficientizarea coturilor de spitalizate
din unitățile spitalicești de la nivel local.
Descriere: Costul mediu zilnic de spitalizare se calculează prin raportarea cheltuielilor realizate (cheltuieli
totale efectiv realizate) la numărul zilelor de spitalizare înregistrate.
Cheltuielile spitalului se evidențiază în macheta de buget pe structura clasificației economice și
funcționale pe total cheltuieli şi, separat, cheltuielile privind activitatea finanţată din venituri proprii
(exclusiv subvenţiile), cheltuielile privind activitățile finanțate din sume de la bugetul de stat,
bugetul local, bugetul constituit din contribuțiile instituite pentru producerea, importul şi
publicitatea pentru produse din tutun și alcool, precum şi, după caz, din alte surse de venituri a căror
utilizare este stabilită prin lege. Estimarea cheltuielilor necesită efectuarea calculelor pentru
stabilirea necesarului de resurse umane, materiale şi de capital, stabilirea cheltuielilor directe,
indirecte şi generale necesare pentru realizarea serviciilor medicale.
Costul mediu zilnic de spitalizare din municipiul Dorohoi trebuie să țintească încadrarea în
standardele de cost în domeniu de la nivel național.
Formulă de calcul: Valoare medie
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile spitalicești din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
→

Denumire indicator:
ASM06. Incidența infecțiilor nosocomiale
Obiectiv:
Îmbunătățirea condițiilor din unitățile spitalicești de la nivel local și îmbunătățirea serviciilor
medicale per ansamblu
Descriere: Infecțiile nosocomiale sunt infecţiile contractate în spital sau alte unităţi sanitare, și se referă la orice
boală datorată microorganismelor, boală ce poate fi recunoscută clinic sau microbiologic, care
afectează fie bolnavul, datorită internării lui în spital sau îngrijirilor primite, fie ca pacient spitalizat
sau în tratament ambulatoriu, fie personalul sanitar datorită activităţilor sale.
Infecțiile nosocomiale determină cheltuieli suplimentare pentru sănătate (creșterea duratei de
spitalizare, tratamente medicamentoase complexe și pe perioade mai lungi, etc.).
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile spitalicești din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↘
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Denumire indicator:
ASM07. Indicele de concordanță a diagnosticelor intrare-ieșire
Obiectiv:
Creșterea performanței serviciilor medicale la nivel local
Descriere: Indicele de concordanță a diagnosticului de la internare cu diagnosticul la externare se referă la
numărul de diagnostice care la internare au acelaşi cod cu diagnosticul principal la externare,
exceptând acele diagnostice de internare care sunt suspiciuni de o anumită boală, iar la externare se
confirmă boala. Deci, în aceste situaţii, suspiciunea de boală confirmată prin diagnosticul principal la
externare este considerată ca fiind concordantă cu diagnosticul de externare. Simptomele şi
sindroamele, dacă în episodul de îngrijire își precizează cauza prin diagnosticul principal la
externare sunt considerate coduri concordante.
Acest indicator se calculează şi pentru compararea corectitudinii diagnosticului pus în cabinetele
medicilor de familie sau în ambulatoriile de specialitate comparativ cu cel pus în secțiile de spital.
Formulă de calcul: Număr de diagnostice concordante / Număr de pacienți externați
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile spitalicești din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:

ASM08. Proporția personalului medical din totalul personalului angajat al
spitalului
Asigurarea unui număr suficient de cadre medicale raportat la volumul populației
Personalul angajat al spitalului cuprinde numărul total al posturilor ocupate cu contract de muncă
pe perioada nedeterminată sau pe perioada determinată, după caz.

Personalul medical cuprinde: medici, farmaciști; alt personal superior sanitar: fiziokinetoterapeut;
bioinginer medical; biolog, biochimist, chimist, fizician, expert în fizica medicală; psiholog, logoped,
sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; profesor CFM, biolog, chimist SSD; asistente
medicale cu studii superioare, superioare de scurtă durată, postliceale și medii, moașe, tehnician
utilaje medicale și tehnician dentar, soră medicală, oficiant medical, registrator medical, statistician
medical; funcții prevăzute în subsolul anexelor nr. 1 și 2 la OUG nr. 115/2004 și care se salarizează la
nivel de studii medii, postliceale sau SSD.
Formulă de calcul: Număr de personal medical / Total persoane angajate în spitale
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile spitalicești din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
ASM09. Ponderea doctorilor în științe medicale din totalul medicilor
Obiectiv:
Susținerea frecventării cursurilor doctorale de către personalul medical din municipiul Dorohoi
Descriere: Medicii studiază, diagnostichează, tratează și previn bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice
și mentale la om, prin aplicarea principiilor și procedurilor medicinei moderne. Aceștia planifică,
supraveghează și evaluează implementarea planurilor de îngrijire și tratament de către alți furnizori
de servicii de sănătate, coordonează educația medicală și activitățile de cercetare (conform
Clasificării Ocupațiilor din România - COR).
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Denumire indicator:

ASM09. Ponderea doctorilor în științe medicale din totalul medicilor

În conformitate cu Legea nr. 95/2006, profesia de medic are ca principal scop asigurarea stării de
sănătate prin prevenirea îmbolnăvirilor, promovarea, menținerea și recuperarea sănătății
individului și a colectivității. Profesia de medic se exercită, pe teritoriul României, de către
persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină, care sunt membre ale
Colegiului Medicilor din România.
Calificarea de doctor în științele medicale se obține de medicii care urmează cursurile unei școli
doctorale.
Formulă de calcul: Numărul doctorilor în științe medicale / Numărul total al medicilor
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile spitalicești din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
ASM10. Ponderea personalului implicat în cercetare ştiinţifico-medicală
Obiectiv:
Dezvoltarea activităților de cercetare științifico-medical în unitățile spitalicești din municipiul
Dorohoi
Descriere: Conform legislației în vigoare, personal medical cu studii superioare este format din medici,
farmaciști; alt personal sanitar superior: fiziokinetoterapeuți; bioinginer medical; biolog, chimist,
biochimist, fizician, expert in fizica medicala; psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM,
kinetoterapeut, asistent social; chimist SSD, asistente medicale, moașe cu studii superioare, SSD;
funcții prevăzute în subsolul anexelor nr. 1 și 2 la OUG nr. 115/2004. și care se salarizează la nivel de
SSD.
În spital se pot desfăşura și activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi
postuniversitar, precum și activităţi de cercetare ştiinţifică medicală. Cercetarea ştiinţifică medicală,
inclusiv studiile clinice se efectuează exclusiv pe bază de contract de cercetare, încheiat între spital şi
finanţatorul cercetării cu avizul conform al Ministerului Sănătăţii, conform prevederilor legale în
vigoare.
Formulă de calcul: Numărul persoanelor implicate în cercetare ştiinţifico-medicală / Personalul medical cu
studii superioare
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile spitalicești din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
ASM11. Ponderea personalului beneficiar de educație medicală continuă
Obiectiv:
Încurajarea specializării și perfecționării continue a personalului medical din municipiul Dorohoi
Descriere: Personalul medical cuprinde: medici, farmaciști; alt personal superior sanitar: fiziokinetoterapeut;
bioinginer medical; biolog, biochimist, chimist, fizician, expert în fizica medicală; psiholog, logoped,
sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; profesor CFM, biolog, chimist SSD; asistente
medicale cu studii superioare, superioare de scurtă durată, postliceale și medii, moașe, tehnician
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Denumire indicator:
ASM11. Ponderea personalului beneficiar de educație medicală continuă
utilaje medicale și tehnician dentar, soră medicală, oficiant medical, registrator medical, statistician
medical; funcții prevăzute în subsolul anexelor nr. 1 și 2 la OUG nr. 115/2004 și care se salarizează la
nivel de studii medii, postliceale sau SSD.
Educația medicală continuă (EMC) reprezintă totalitatea activităților planificate, de pregătire
teoretică și practică, desfășurate de medici în vederea dobândirii sau îmbunătățirii nivelului de
cunoștințe, abilități și atitudini profesionale, în scopul creșterii calității actului medical și nivelului
de performanță în domeniul respectiv.
Formulă de calcul: Numărul persoanelor beneficiare de educație medicală continuă / Numărul total al
personalului medical
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile spitalicești din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
ASM12. Ponderea urgențelor din total internări
Obiectiv:
Eficientizarea serviciilor medicale spitalicești și dezvoltarea activităților de prevenție în rândul
populației din municipiul Dorohoi
Descriere: Conform legislației în vigoare, urgența medicală reprezintă accidentarea sau îmbolnăvirea acută,
care necesită acordarea primului ajutor calificat şi/sau a asistenței medicale de urgență, la unul sau
mai multe niveluri de competență, după caz. Ea poate fi urgență cu pericol vital, unde este
necesară/sunt necesare una sau mai multe resurse de intervenție în faza prespitalicească,
continuând îngrijirile într-un spital local, județean ori regional, sau urgență fără pericol vital, unde
îngrijirile pot fi efectuate, după caz, cu sau fără utilizarea unor resurse prespitalicești, la un centru
ori cabinet medical autorizat sau, după caz, la un spital.
Spitalizarea într-o unitate medicală poate fi de două tipuri:
 Spitalizare continuă - forma de internare prin care se acordă asistenţă medicală preventivă,
curativă, de recuperare și paliativă pe toată durata necesară rezolvării complete a cazului
respectiv; spitalizarea continuă este: spitalizare de 24 de ore, spitalizare mai mare de 24 de
ore;
 Spitalizare de zi - reprezintă o alternativă la spitalizarea continuă pentru pacienţii care nu
necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore și pot fi servicii medicale programabile
sau neprogramabile.
Formulă de calcul: Număr de urgențe / numărul total de intrări
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile spitalicești din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
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Trimestrul 2
↗
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Denumire indicator:
ASM13. Numărul specializărilor medicale disponibile
Obiectiv:
Creșterea gradului de acoperire cu servicii medicale a populației din municipiul Dorohoi
Descriere: Conform legislației în vigoare (Ordinul nr. 360/2013 pentru modificarea și completarea Ordinului
ministrului sănătății publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități
medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală), Nomenclatorul
specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
include următoarele categorii:
 Specialități medicale: specialități clinice (grupa medicală, grupa chirurgicală), specialități
paraclinice;
 Specialități medico-dentare;
 Specialități farmaceutice.
De asemenea, mai există specialități pentru care formarea se face la solicitarea unităților sanitare
prin rezidențiat sau a doua specialitate (epidemiologie, expertiza medicală a capacității de muncă,
genetică medicală, medicină sportivă, neonatologie, neurologie pediatrică, oncologie medicală) sau
specialități care asimilează specialități în care se sistează accesul la formare (ortopedie și
traumatologie - ortopedie pediatrică, sănătate publică și management – igienă).
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile spitalicești din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
ASM14. Indicele de complexitate al cazurilor
Obiectiv:
Reducerea nivelului de complexitate a cazurilor și a resurselor necesare unităților spitalicești pentru
tratarea pacienților
Descriere: Complexitatea cazurilor (indicele de case-mix) exprimă tipurile de pacienți tratați în spital în funcție
de diagnostic și gravitate. Indicele de complexitate a cazurilor exprimă resursele necesare spitalului
în concordanță cu pacienții tratați.
Formulă de calcul: Total cazuri ponderate / total cazuri rezolvate
Cazuri ponderate = pacienți „virtuali” generați prin ajustarea cazurilor externate, în funcție
de resursele alocate fiecărui caz
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile spitalicești din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↘

Denumire indicator:
ASM15. Rata mortalității intraspitaliceşti
Obiectiv:
Creșterea performanței serviciilor medicale la nivel local și îmbunătățirea stării de sănătate a
populației din municipiul Dorohoi
Descriere: Persoana decedată este persoana căreia i-au încetat definitiv funcțiile vitale după trecerea unui timp
oarecare de la naștere.
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Denumire indicator:

ASM15. Rata mortalității intraspitaliceşti

Pacienții ieșiți din spital reprezintă persoanele cărora li s-au întocmit formele de externare după
efectuarea de proceduri medicale sau efectuarea unui tratament într-o unitate de asistență medicală
cu paturi, în scopul tratării și/sau îngrijirii, pentru o noapte sau pentru mai mult de 24 ore într-un
spital sau altă instituție, care oferă îngrijire medicală persoanelor internate.
Rata mortalității intraspitalicești reprezintă raportul dintre numărul deceselor în spital și numărul
pacienților externați.
Formulă de calcul: Decese în spital / Bolnavi ieșiți
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile spitalicești din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↘

Denumire indicator:
ASM16. Gradul de acoperire a nevoilor medicale
Obiectiv:
Creșterea gradului de acoperire a nevoilor medicale ale populației din municipiul Dorohoi
Descriere: Personalul medical cuprinde: medici, farmaciști; alt personal superior sanitar: fiziokinetoterapeut;
bioinginer medical; biolog, biochimist, chimist, fizician, expert în fizica medicală; psiholog, logoped,
sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; profesor CFM, biolog, chimist SSD; asistente
medicale cu studii superioare, superioare de scurtă durată, postliceale și medii, moașe, tehnician
utilaje medicale și tehnician dentar, soră medicală, oficiant medical, registrator medical, statistician
medical; funcții prevăzute în subsolul anexelor nr. 1 și 2 la OUG nr. 115/2004 și care se salarizează la
nivel de studii medii, postliceale sau SSD.
Medicii studiază, diagnostichează, tratează și previn bolile, infecțiile, leziunile și alte deficiențe fizice
și mentale la om, prin aplicarea principiilor și procedurilor medicinei moderne. Aceștia planifică,
supraveghează și evaluează implementarea planurilor de îngrijire și tratament de către alți furnizori
de servicii de sănătate, coordonează educația medicală și activitățile de cercetare (conform
Clasificării Ocupațiilor din România - COR).
În conformitate cu Legea nr. 95/2006, profesia de medic are ca principal scop asigurarea stării de
sănătate prin prevenirea îmbolnăvirilor, promovarea, menținerea și recuperarea sănătății
individului și a colectivității. Profesia de medic se exercită, pe teritoriul României, de către
persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină, care sunt membre ale
Colegiului Medicilor din România.
Formulă de calcul: Medici / 10.000 de locuitori din arealul de adresabilitate
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile spitalicești din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗
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Denumire indicator:
ASM17. Suficiența paturilor de spital
Obiectiv:
Dezvoltarea infrastructurii spitalicești și asigurarea unui număr suficient de paturi de spital în
unitățile spitalicești din municipiul Dorohoi
Descriere: Paturile din unitățile sanitare reprezintă paturile din unitățile medicale pentru care există decizii de
funcționare. Sunt înregistrate paturile de spital, paturile din preventorii și centre de sănătate,
paturile din unitățile medico-sociale, paturile din sanatorii TBC, din sanatorii de nevroze sau de
neuropsihiatrie, din sanatorii balneare și din creșe.
Paturile de spital sunt paturile pentru care există decizii de funcționare utilizate pentru a spitaliza
pacienți în scopul precizării diagnosticului, aplicării tratamentului sau pentru acordarea serviciilor
de maternitate și neonatologie. În numărul paturilor din spitale sunt incluse și paturile pentru nounăscuți din spitale sau secții de obstetrică-ginecologie; nu sunt incluse paturile pentru însoțitori.
Paturile de spital pentru copii cuprind paturile din spitalele și secțiile de pediatrie, cât și cele pentru
copii din alte spitale.
Suficiența paturilor de spital se calculează prin raportarea numărului de paturi de spital la 10.000
locuitori din arealul de adresabilitate.
Formulă de calcul: Paturi de spital / 10.000 de locuitori din arealul de adresabilitate
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Unitățile spitalicești din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
ASM18. Timpul de ajungere la caz a ambulanței
Obiectiv:
Creșterea eficienței serviciilor medicale publice de urgență prin scăderea timpului de ajungere la caz
a ambulanței
Descriere: Conform Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, asistența medicală
publică de urgență în faza prespitalicească este asigurată de serviciile de ambulanță județene şi de
cel al municipiului București, precum şi de echipajele integrate ale Serviciilor mobile de urgență,
reanimare şi descarcerare (SMURD), aflate în structura inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, a
autorităţilor publice locale și a spitalelor judeţene și regionale. Asistența medicală de urgență în
prespital va fi organizată astfel încât timpul maxim de sosire la locul intervenției de la apelul de
urgență să nu depășească:
 15 minute, pentru echipajele de urgență sau de terapie intensivă, în zonele urbane, la cel puțin
90% din cazurile de urgență;
 20 de minute, pentru echipajele de urgență sau de terapie intensivă, în zonele rurale, la cel
puțin 75% din cazurile de urgență.
Formulă de calcul: Valoare medie
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Serviciul Județean de Ambulanță Botoșani
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↘
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Denumire indicator:
ASM19. Gradul de acoperire cu ambulanțe
Obiectiv:
Creșterea gradului de acoperire cu ambulanțe la nivel local în vederea reducerii timpului de
ajungere la caz a ambulanțelor
Descriere: Conform Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, asistența medicală
publică de urgență în faza prespitalicească este asigurată de serviciile de ambulanță județene şi de
cel al municipiului București, precum şi de echipajele integrate ale Serviciilor mobile de urgență,
reanimare şi descarcerare (SMURD), aflate în structura inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, a
autorităţilor publice locale și a spitalelor judeţene și regionale.
Ambulanțele pot fi de mai multe feluri, cele asistate de un medic fiind următoarele:
 Ambulanţă tip C - ambulanţa destinată intervenţiei medicale de urgenţă la cel mai înalt nivel şi
transportului medical asistat al pacientului critic, fiind dotată cu echipamente, materiale și
medicamente de terapie intensivă. Echipajul ambulanţei tip C este condus obligatoriu de un
medic special pregătit, iar vehiculul este astfel construit încât să permită accesul la pacientul
aflat în vehicul din toate părţile, targa fiind amplasată în mijloc, cu posibilitatea mutării acesteia
la dreapta și la stânga şi ridicării ei la o înălţime care să permită acordarea asistenţei medicale
de urgenţă în mod corespunzător. Ambulanţele de transport al nou-născuţilor aflaţi în stare
critică fac parte din categoria ambulanţelor tip C;
 Ambulanţă tip B - ambulanţa destinată intervenţiei de urgenţă și transportului medical asistat al
pacienţilor. Ea poate fi, după caz, utilizată în acordarea primului ajutor calificat sau în acordarea
asistenţei medicale de urgenţă. Dotarea ambulanţei tip B este formată din echipamente şi
materiale sanitare care includ, după caz, un defibrilator semiautomat sau un defibrilator manual
și medicamentele necesare resuscitării şi acordării asistenţei medicale de urgenţă.
Formulă de calcul: Ambulanțe cu medic / 10.000 de locuitori din arealul de adresabilitate
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse publice de date
Instituții partenere:
Serviciul Județean de Ambulanță Botoșani
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:

ASM20. Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Serviciul
medical de primire urgențe
Creșterea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Serviciul medical de primire urgențe din
Municipiul Dorohoi
Potrivit legislației în vigoare, unitatea de primire urgențe (UPU) este secția sau secția clinică aflată în
structura unui spital județean, regional sau în structura spitalelor aparținând ministerelor şi
instituțiilor cu rețele sanitare proprii, cu personal propriu, special pregătit, destinată triajului,
evaluării şi tratamentului de urgență a pacienților cu afecțiuni acute, care se prezintă la spital
spontan sau care sunt transportați de ambulanțe.
Compartimentul de primire urgențe este secția aflată în structura unui spital orășenesc, municipal,
sau în structura spitalelor aparținând ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii, cu
personal propriu, special pregătit, destinată triajului, evaluării şi tratamentului de urgență a
pacienților cu afecțiuni acute care se prezintă la spital spontan sau care sunt transportați de
ambulanțe. Compartiment de primire urgente de specialitate (CPU – S) este spațiul aflat în structura
unui spital de specialitate, cu personal aparținând secției sau secțiilor de specialitate, destinat
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Denumire indicator:

ASM20. Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Serviciul
medical de primire urgențe
primirii, evaluării şi tratamentului de urgență a pacienților cu afecțiuni acute specifice profilului
spitalului respectiv care se prezintă la spital spontan, sunt transferați de la o altă unitate de primiri
urgențe sau un alt compartiment de primiri urgențe pentru consult / internare, sau care sunt
transportați de ambulanțe direct.

Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Serviciul medical de primire urgențe se
realizează prin implementarea unui sondaj de opinie publică în rândul cetățenilor din municipiul
Dorohoi.
Formulă de calcul: % populație mulțumită și foarte mulțumită
Modul de colectare a datelor: Cercetare primară – sondaj de opinie publică în rândul populației
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 1
Periodicitate:
Bienal
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:

ASM21. Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Servicii
medicale de specialitate
Creșterea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Servicii medicale de specialitate din
Municipiul Dorohoi
Pachetul de servicii medicale acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice
include:
A. Pachetul minimal de servicii medicale: Asistență medicală de urgență în limita competenței
şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfășoară activitatea medicul
de specialitate, Depistarea de boli cu potențial endemo-epidemic;
B. Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ: Pachetul minimal
de servicii medicale și Servicii medicale curative;
C. Pachetul de servicii medicale de bază: Consultații medicale.

Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Serviciile medicale de specialitate se
realizează prin implementarea unui sondaj de opinie publică în rândul cetățenilor din municipiul
Dorohoi.
Formulă de calcul: % populație mulțumită și foarte mulțumită
Modul de colectare a datelor: Cercetare primară – sondaj de opinie publică în rândul populației
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 1
Periodicitate:
Bienal
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:
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ASM22. Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Activitatea de
asistență socială per ansamblu
Creșterea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Activitatea de asistență socială per
ansamblu din Municipiul Dorohoi
Conform Legii nr.292 din 20 decembrie 2011 a asistenței sociale, sistemul național de asistență
socială reprezintă ansamblul de instituții, măsuri și acțiuni prin care statul, reprezentat de
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Denumire indicator:

ASM22. Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Activitatea de
asistență socială per ansamblu
autoritățile administrației publice centrale şi locale, precum și societatea civilă intervin pentru
prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot
genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.
Beneficiile de asistență socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor
individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum și
o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții anumitor
categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege. Beneficiile de
asistență socială, în funcție de condițiile de eligibilitate, se clasifică astfel:
 beneficii de asistență socială selective, bazate pe testarea mijloacelor de trai ale persoanei
singure sau familiei;
 beneficii de asistență socială universale, acordate fără testarea mijloacelor de trai ale
persoanei singure sau familiei;
 beneficii de asistență socială categoriale, acordate pentru anumite categorii de beneficiari, cu
sau fără testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure ori familiei.

Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Activitatea de asistență socială per
ansamblu se realizează prin implementarea unui sondaj de opinie publică în rândul cetățenilor din
municipiul Dorohoi.
Formulă de calcul: % populație mulțumită și foarte mulțumită
Modul de colectare a datelor: Cercetare primară – sondaj de opinie publică în rândul populației
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 1
Periodicitate:
Bienal
Îmbunătățirea performanței:
↗
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Analiza indicatorilor de performanță

ASM

Asistenţă socială și de sănătate

Formula de calcul

ASM01

Îngrijire personală acordată la domiciliul
persoanelor cu handicap grav de asistenții
personali
Servicii de suport la domiciliul persoanelor
vârstnice, după cum urmează: îngrijire
personală, asistență medicală primară;
suport
emoţional;
consiliere
şi
reprezentare
Informare şi consiliere socială, juridică și
psihologică pentru persoane aflate în
situaţii de dificultate
Procentul cheltuielilor de capital din totalul
bugetelor spitalelor
Costul mediu zilnic de spitalizare
Incidența infecțiilor nosocomiale
Indicele de concordanță a diagnosticelor
intrare-ieșire
Proporția personalului medical din totalul
personalului angajat al spitalului
Ponderea doctorilor în științe medicale din
totalul medicilor
Ponderea personalului implicat în cercetare
ştiinţifico-medicală

ASM02

ASM03
ASM04
ASM05
ASM06
ASM07
ASM08
ASM09
ASM10

ASM11

Ponderea personalului beneficiar
educație medicală continuă

ASM12

Ponderea urgențelor din total internări

ASM13
ASM14

Numărul
specializărilor
medicale
disponibile
Indicele de complexitate al cazurilor

ASM15
ASM16

Rata mortalității intraspitaliceşti
Gradul de acoperire a nevoilor medicale

ASM17

Suficiența paturilor de spital

ASM18

Timpul de ajungere la caz a ambulanței
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de

Număr

Nivel
2012
67

Țintă
2014
67*

Număr

25

25*

Număr

3338

3338*

Cheltuieli de capital/ Cheltuieli totale
ale spitalelor
Valoare medie
Număr
Număr de diagnostice concordante /
Număr de pacienți externați
Număr de personal medical / Total
persoane angajate în spitale
Numărul doctorilor în științe medicale
/ Numărul total al medicilor
Numărul persoanelor implicate în
cercetare
ştiinţifico-medicală
/
Personalul
medical
cu
studii
superioare
Numărul persoanelor beneficiare de
educație medicală continuă / Numărul
total al personalului medical
Număr de urgențe / numărul total de
intrări
Număr

3,11

2,17

182,71
0
77,11

198
0
80,83

53,71

54,81

2,86

2,5

ld

ld

100%

100%

62,67

65,63

23

25

0,9632

0,98

1,01
4,22

1,06
4,83

40,77

40,77

6 min.*

5 min.*

Total cazuri ponderate / total cazuri
rezolvate
Cazuri ponderate = pacienți „virtuali”
generați prin ajustarea cazurilor
externate, în funcție de resursele
alocate fiecărui caz
Decese în spital / Bolnavi ieșiți
Medici / 10.000 de locuitori din
arealul de adresabilitate
Paturi de spital / 10.000 de locuitori
din arealul de adresabilitate
Valoare medie
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ASM

Asistenţă socială și de sănătate

Formula de calcul

ASM19

Gradul de acoperire cu ambulanțe

ASM20

Evaluarea gradului de satisfacție
populației vis-a-vis de Serviciul medical
primire urgențe
Evaluarea gradului de satisfacție
populației vis-a-vis de Servicii medicale
specialitate
Evaluarea gradului de satisfacție
populației vis-a-vis de Activitatea
asistență socială per ansamblu

a
de

Ambulanțe cu medic / 10.000 de
locuitori din arealul de adresabilitate
% populație mulțumită și foarte
mulțumită

a
de
a
de

ASM21
ASM22

Nivel
2012
0,5*
68,1%

71,1%*

% populație mulțumită și foarte
mulțumită

73,9%

76,9%*

% populație mulțumită și foarte
mulțumită

62,5%

65,5%*

*Date provizorii
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Țintă
2014
0,8*
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III.4. Terenuri şi fond locativ
Fișele indicatorilor de performanță
Denumire indicator:
TL01. Primăria are Arhitect Șef
Obiectiv:
Asigurarea existenței unei structuri specializate de urbanism în cadrul Primăriei Municipiului
Dorohoi
Descriere: Potrivit Legii nr.350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, în cadrul
aparatului propriu al consiliului județean, municipal sau orășenesc şi în cel al Consiliului General al
Municipiului București se organizează şi funcționează structuri specializate în domeniul amenajării
teritoriului şi al urbanismului, conduse de arhitectul-şef al județului, al municipiului sau al orașului,
respectiv de arhitectul-șef al municipiului București.
Funcția de arhitect-șef este ocupată, în condițiile legii, de un funcționar public, specialist atestat de
Registrul Urbaniștilor din România, având formația profesională după cum urmează:
 de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist, absolvent de masterat, la nivelul
județelor, municipiilor reședință de județ, municipiului și sectoarelor municipiului București;
 de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist, absolvent de masterat, precum și
de urbanist și inginer în domeniul construcțiilor, licențiat al învățământului superior, la nivelul
municipiilor;
 de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist, absolvent de masterat, de
urbanist și inginer în domeniul construcțiilor, licențiat al învățământului superior, precum și de
conductor arhitect, la nivelul orașelor și comunelor.
Formulă de calcul: Da/Nu
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
→

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:

TL02. Gradul de solicitare al serviciului urbanism – eliberarea autorizațiilor de
construcție
Asigurarea unui nivel echilibrat de solicitare a personalului din cadrul serviciului urbanism din
Primăria Municipiului Dorohoi
Autorizația de construire constituie actul de autoritate al administrației locale pe baza căruia se
asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea și
funcționarea construcțiilor. Autorizația de construire se eliberează beneficiarului lucrării, în temeiul
și cu respectarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, în vederea începerii
lucrărilor de construcții. Tipurile de clădiri pentru care se oferă autorizații sunt următoarele:
autorizații pentru clădiri rezidențiale (exclusiv cele pentru colectivități), autorizații pentru clădiri
rezidențiale pentru colectivități, autorizații pentru clădiri administrative, autorizații pentru alte
clădiri (hoteluri și clădiri similare, clădiri pentru comerț cu ridicata și cu amănuntul, etc.).
Una din principalele atribuții ale serviciului urbanism este să organizeze primirea şi verificarea
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Denumire indicator:

TL02. Gradul de solicitare al serviciului urbanism – eliberarea autorizațiilor de
construcție
documentațiilor tehnice în teren, depuse de solicitanți pentru obținerea de autorizații de construcții
şi certificate de urbanism, după care să decidă asupra cererilor formulate.
Formulă de calcul: Autorizații de construcție eliberate / personal al serviciului urbanism
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↘

Denumire indicator:
TL03. Gradul de solicitare al serviciului urbanism – eliberarea adeverințelor
Obiectiv:
Asigurarea unui nivel echilibrat de solicitare a personalului din cadrul serviciului urbanism din
Primăria Municipiului Dorohoi
Descriere: Conform legislației în vigoare, activitățile principale de amenajare a teritoriului și de urbanism
constau în transpunerea la nivelul întregului teritoriu național a strategiilor, politicilor şi
programelor de dezvoltare durabilă în profil spațial, precum și urmărirea aplicării acestora în
conformitate cu documentațiile de specialitate legal aprobate. Activitățile conexe de amenajare a
teritoriului şi de urbanism au ca obiect:
 cercetarea în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului şi elaborarea studiilor de
fundamentare a strategiilor, politicilor şi documentațiilor de amenajare a teritoriului și de
urbanism;
 constituirea, întreținerea, extinderea şi dezvoltarea bazei de date şi documente;
 elaborarea strategiilor și politicilor în domeniu;
 avizarea şi aprobarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;
 elaborarea de acte cu caracter normativ sau de normative în domeniu;
 monitorizarea și controlul privind transpunerea în fapt a strategiilor, politicilor, programelor şi
operațiunilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.
Formulă de calcul: Adeverințe eliberate / personal al serviciului urbanism
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↘

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:

TL04. Gradul de solicitare al serviciului urbanism – eliberarea certificatelor de
urbanism
Asigurarea unui nivel echilibrat de solicitare a personalului din cadrul serviciului urbanism din
Primăria Municipiului Dorohoi
Aplicarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate se asigură prin
eliberarea certificatului de urbanism. Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter
obligatoriu prin care autoritatea administrației publice județene sau locale face cunoscute regimul
juridic, economic şi tehnic al imobilelor și condițiile necesare în vederea realizării unor investiții,
tranzacții imobiliare ori a altor operațiuni imobiliare, potrivit legii.
Certificatul de urbanism se emite de aceleași autorități ale administrației publice locale care, potrivit
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Denumire indicator:

TL04. Gradul de solicitare al serviciului urbanism – eliberarea certificatelor de
urbanism
competențelor stabilite de legislația în vigoare, emit autorizațiile de construire. Certificatul de
urbanism se eliberează solicitantului în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii acestuia.
Durata de valabilitate a certificatului de urbanism se stabilește de către emitent conform legii, în
raport cu importanța zonei şi a investiției. Emiterea de certificate de urbanism incomplete, cu date
eronate sau cu nerespectarea prevederilor cuprinse în documentațiile de urbanism aprobate atrage
răspunderea disciplinară, administrativă, contravențională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.
Formulă de calcul: Certificate de urbanism eliberate / personal al serviciului urbanism
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↘

Denumire indicator:
TL05. Termen mediu de eliberare a adeverințelor
Obiectiv:
Reducerea timpului necesar pentru eliberarea adeverințelor în cadrul Compartimentului Urbanism,
Disciplina în Construcții
Descriere: Termen mediu de eliberare a certificatelor și adeverințelor se calculează ca medie a timpului necesar
pentru eliberarea fiecărei adeverințe de către Compartimentul Urbanism, Disciplina în Construcții
dintr-o perioadă de referință.
Conform legislației în vigoare, autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la
solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de
la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare
și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informației
solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu
condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
Formulă de calcul: Valoare medie
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↘

Denumire indicator:
TL06. Termen mediu de eliberare a autorizațiilor de construire
Obiectiv:
Reducerea timpului necesar pentru eliberarea autorizațiilor de construire de către Compartimentul
Urbanism, Disciplina în Construcții
Descriere: Autorizația de construire constituie actul de autoritate al administrației locale pe baza căruia se
asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea și
funcționarea construcțiilor. Autorizația de construire se eliberează beneficiarului lucrării, în temeiul
și cu respectarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, în vederea începerii
lucrărilor de construcții.
Autorizația de construire se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, pe baza
documentației depuse la autoritățile, care va cuprinde: certificatul de urbanism, dovada titlului
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Denumire indicator:
TL06. Termen mediu de eliberare a autorizațiilor de construire
asupra terenului şi/sau construcțiilor, proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de
construcții, avizele şi acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism, dovada
privind achitarea taxelor legale.
Termen mediu de eliberare a autorizațiilor de construire se calculează ca medie a timpului necesar
pentru eliberarea fiecărei autorizații dintr-o perioadă de referință.
Formulă de calcul: Valoare medie
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↘

Denumire indicator:
TL07. Termen mediu de eliberare a certificatelor de urbanism
Obiectiv:
Reducerea timpului necesar pentru eliberarea certificatelor de urbanism de către Compartimentul
Urbanism, Disciplina în Construcții
Descriere: Certificatul de urbanism se emite de aceleași autorități ale administrației publice locale care, potrivit
competențelor stabilite de legislația în vigoare, emit autorizațiile de construire. Certificatul de
urbanism se eliberează solicitantului în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii acestuia.
Durata de valabilitate a certificatului de urbanism se stabilește de către emitent conform legii, în
raport cu importanța zonei şi a investiției. Emiterea de certificate de urbanism incomplete, cu date
eronate sau cu nerespectarea prevederilor cuprinse în documentațiile de urbanism aprobate atrage
răspunderea disciplinară, administrativă, contravențională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.
Termen mediu de eliberare a certificatelor de urbanism se calculează ca medie a timpului necesar
pentru eliberarea fiecărui certificat de urbanism dintr-o perioadă de referință.
Formulă de calcul: Valoare medie
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↘

Denumire indicator:
TL08. Termen mediu de răspuns la corespondență
Obiectiv:
Reducerea timpului mediu de răspuns la corespondență a Compartimentului Urbanism, Disciplina în
Construcții
Descriere: Termen mediu de răspuns la corespondență se calculează ca medie a timpului necesar de răspuns la
fiecare adresă oficială către Compartimentul Urbanism, Disciplina în Construcții dintr-o perioadă de
referință.
Conform legislației în vigoare, autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la
solicitarea informațiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de
la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare
și de urgența solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informației
solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu
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Denumire indicator:
TL08. Termen mediu de răspuns la corespondență
condiția înștiințării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
Formulă de calcul: Valoare medie
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:

Trimestrul 2
↘

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:

TL09. Procentul funcționarilor serviciului de specialitate (Urbanism) care au
beneficiat de cursuri de perfecționare de specialitate
Îmbunătățirea continuă a competențelor şi a nivelului de cunoștințe ale funcționarilor publici din
cadrul serviciului de specialitate (Urbanism) al Primăriei Municipiului Dorohoi
Potrivit Statutului Funcționarilor Publici perfecționarea profesională reprezintă un drept, dar și o
obligație pentru fiecare funcționar public. Sistemul de perfecționare al funcționarilor publici
urmărește îmbunătățirea continuă a competențelor și a nivelului de cunoștințe al acestora în
vederea:
 Îmbunătățirii standardelor serviciilor publice furnizate cetățenilor și altor terți;
 Adaptării continue la ultimele schimbări în activitatea administrației publice;
 Creșterii nivelului de competitivitate al sectorului administrației publice;
 Transformării administrației publice într-un angajator care investește în pregătirea
profesională a funcționarilor publici.

Procesul de perfecționare profesională a funcționarilor publici presupune formarea și
perfecționarea profesională a funcționarilor publici destinată dezvoltării acelor competențe și
aptitudini necesare creșterii calității rezultatelor obținute în exercitarea unor atribuții determinate,
desfășurată într-un cadru organizat, pe o durată de timp relativ restrânsă, cu grupuri-țintă definite
în sens larg, de regulă pe bază de autoevaluare, evaluare şi recunoașterea necesității de formare, și
tratând o tematică unitară, subsecventă unui domeniu de activitate specific.
Formulă de calcul: Numărul funcționarilor serviciului de specialitate care au beneficiat de cursuri de
perfecționare de specialitate /
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
TL10. Vechime PUG (ani)
Obiectiv:
Asigurarea documentației necesare pentru reglementarea utilizării terenurilor și condițiilor de
ocupare a acestora cu construcții.
Descriere: Documentațiile de urbanism se referă la localitățile urbane și rurale şi reglementează utilizarea
terenurilor și condițiile de ocupare a acestora cu construcții. Documentațiile de urbanism sunt
următoarele:
 Planul urbanistic general și regulamentul local aferent acestuia;
 Planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia;
 Planul urbanistic de detaliu.
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Denumire indicator:
TL10. Vechime PUG (ani)
Planul urbanistic general are caracter director și de reglementare operațională. Fiecare localitate
trebuie să întocmească Planul urbanistic general, să îl actualizeze la 5-10 ani şi să îl aprobe, acesta
constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare. Planul urbanistic
general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale de
bază, cu privire la: stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan în relație cu teritoriul administrativ
al localității, stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan, zonificarea funcțională în
corelație cu organizarea rețelei de circulație, delimitarea zonelor afectate de servituți publice,
modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, stabilirea zonelor protejate și de
protecție a monumentelor istorice, formele de proprietate și circulația juridică a terenurilor,
precizarea condițiilor de amplasare și conformare a volumelor construite, amenajate și plantate.
Formulă de calcul: Număr ani
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↘

Denumire indicator:
TL11. Suprafața totală a terenurilor publice
Obiectiv:
Menținerea suprafeței totale a terenurilor ce aparțin domeniului public al statului
Descriere: Potrivit legislației în vigoare, aparțin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate construcții
de interes public, piețe, căi de comunicații, rețele stradale și parcuri publice, porturi și aeroporturi,
terenurile cu destinație forestieră, albiile râurilor și fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public,
fundul apelor maritime interioare și al mării teritoriale, țărmurile Mării Negre, inclusiv plajele,
terenurile pentru rezervații naturale și parcuri naționale, monumentele, ansamblurile și siturile
arheologice și istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apărării sau pentru alte
folosințe care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin natura lor, sunt de uz sau interes
public.
Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile. Ele
nu pot fi introduse în circuitul civil decât dacă, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public.
Formulă de calcul: Ha
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
TL12. Locuințe sociale existente
Obiectiv:
Asigurarea unui fond al locuințelor sociale care să acopere cererea existentă la nivelul municipiului
Dorohoi
Descriere: Locuința socială este locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii, a
căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei
locuințe în condițiile pieței. Locuințele sociale aparțin domeniului public al unităților administrativteritoriale. Locuințele sociale se vor amplasa numai pe terenurile aparținând unităților
administrativ-teritoriale și se realizează cu respectarea suprafeței utile și a dotărilor stabilite în
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Denumire indicator:
TL12. Locuințe sociale existente
limita suprafeței construite. Pentru locuințele care se realizează prin reabilitarea construcțiilor
existente se consideră obligatorii numai prevederile legate de dotarea minimă. Construcțiile de
locuințe sociale se pot realiza, în orice localitate, pe amplasamentele prevăzute în documentațiile de
urbanism şi în condițiile prezentei legi. Constituirea fondului de locuințe sociale se face prin
realizarea de construcții noi şi prin reabilitarea unor construcții existente.
Locuințele sociale se repartizează de către consiliile locale pe baza criteriilor stabilite anual de
acestea, în condițiile prevederilor prezentului capitol, şi de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate
stabilită de consiliile locale, următoarele categorii de persoane: tinerii căsătoriți care au fiecare
vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniți din instituții de ocrotire socială și care au împlinit vârsta
de 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele handicapate, pensionarii, veteranii şi văduvele de
război, beneficiarii prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, şi ai Decretului-lege nr.118/1990,
republicat, alte persoane sau familii îndreptățite.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Agenția Națională pentru Locuințe
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
TL13. Locuințe sociale existente corespunzătoare
Obiectiv:
Îmbunătățirea condițiilor din locuințele sociale existente la nivel local
Descriere: Conform legii, locuințele sociale trebuie să se realizeze cu respectarea suprafeței utile și a dotărilor
stabilite în limita suprafeței construite. Cerințe minimale pentru locuințe sunt:
 acces liber individual la spațiul locuibil, fără tulburarea posesiei și a folosinței exclusive a
spațiului deținut de către o altă persoană sau familie;
 spațiu pentru odihnă;
 spațiu pentru prepararea hranei;
 grup sanitar;
 acces la energia electrică și apă potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate şi a reziduurilor
menajere.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Agenția Națională pentru Locuințe
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
TL14. Locuințe sociale existente utilizate
Obiectiv:
Asigurarea unui fond al locuințelor sociale care să acopere cererea existentă la nivelul municipiului
Dorohoi
Descriere: Locuința socială este locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii, a
căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei
locuințe în condițiile pieței. Locuințele sociale aparțin domeniului public al unităților administrativteritoriale.
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Denumire indicator:

TL14. Locuințe sociale existente utilizate

Locuințele sociale se repartizează de către consiliile locale pe baza criteriilor stabilite anual de
acestea, în condițiile prevederilor prezentului capitol, şi de ele pot beneficia, în ordinea de prioritate
stabilită de consiliile locale, următoarele categorii de persoane: tinerii căsătoriți care au fiecare
vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniți din instituții de ocrotire socială și care au împlinit vârsta
de 18 ani, invalizii de gradul I şi II, persoanele handicapate, pensionarii, veteranii şi văduvele de
război, beneficiarii prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, şi ai Decretului-lege nr.118/1990,
republicat, alte persoane sau familii îndreptățite.
Locuințele sociale existente utilizate se referă locuințele sociale distribuite efectiv populației spre
folosire.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Agenția Națională pentru Locuințe
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
TL15. Clădiri publice reabilitate termic
Obiectiv:
Îmbunătățirea condițiilor și eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul Dorohoi
Descriere: Domeniul public local al orașelor și municipiilor este format din clădirile în care îşi desfășoară
activitatea consiliul local şi primăria, precum și instituțiile publice de interes local, cum sunt:
teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile şi altele asemenea.
Reabilitarea termică a clădirilor presupune:
 Izolarea termică a pereților exteriori;
 Înlocuirea ferestrelor și a uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în
clădire, cu tâmplărie performantă energetic;
 Termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existentei
șarpantei;
 Izolarea termică a planșeului peste subsol;
 Lucrări de demontare a instalațiilor şi a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa
clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;
 Lucrări de refacere a finisajelor anvelopei.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
TL16. Număr locuri de joacă
Obiectiv:
Diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber în municipiul Dorohoi
Descriere: Potrivit legislației în vigoare, spațiul de joacă este perimetru delimitat și amenajat pentru jocul
copiilor, în care este instalat cel puțin un echipament pentru spațiile de joacă.
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Denumire indicator:

TL16. Număr locuri de joacă

Echipamentul pentru spaţii de joacă este echipamentul pentru agrement, acționat exclusiv prin
greutatea sau forța fizică a omului, destinat pentru a fi utilizat în special de copii, pe un spațiu de
joacă, temporar ori permanent. Componentele și părțile detașabile ale echipamentelor pentru
spaţiile de joacă, destinate special copiilor mai mici de 36 de luni, trebuie să aibă dimensiuni
suficiente pentru a nu putea fi înghițite şi/sau inhalate.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
TL17. Spații verzi amenajate
Obiectiv:
Diversificarea posibilităților de petrecere a timpului liber în municipiul Dorohoi
Descriere: Suprafața spatiilor verzi (ha) se referă la suprafața spatiilor verzi amenajate sub forma de parcuri,
grădini publice sau scuaruri publice, terenurile bazelor și amenajărilor sportive în cadrul
perimetrelor construibile ale localităților. În cadrul spațiilor verzi nu se includ serele, pepinierele,
grădinile de zarzavaturi, cimitirele, terenurile agricole, suprafața lacurilor etc.
Formulă de calcul: Ha
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:

TL18. Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Arhitectura
urbană
Creșterea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Arhitectura urbană din Municipiul Dorohoi
Formularea de Arhitectura urbană se referă la totalitatea reglementărilor de la nivelul unei
comunități vis-a-vis de cerințele urbanistice (înălțimea maximă a clădirii, procentul de teren ce
poate fi ocupat de clădire, retragerile faţă de limita proprietății etc.), cât și aplicarea efectivă a
acestora.

Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Arhitectura urbană se realizează prin
implementarea unui sondaj de opinie publică în rândul cetățenilor din municipiul Dorohoi.
Formulă de calcul: % populație mulțumită și foarte mulțumită
Modul de colectare a datelor: Cercetare primară – sondaj de opinie publică în rândul populației
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 1
Periodicitate:
Bienal
Îmbunătățirea performanței:
↗
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Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:

TL19. Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Serviciul de
urbanism
Creșterea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Serviciul de urbanism din Municipiul
Dorohoi
La nivelul Primăriei Municipiului Dorohoi, Compartimentul Urbanism, disciplină în construcții este
subordonată Direcției tehnice, Arhitect șef. În atribuțiile acestui compartiment intră: analizarea,
verificarea, întocmirea și eliberarea certificatelor de urbanism, întocmirea de documentații pentru
lucrări de construire și demolare pentru construcții și amenajări urbanistice cu respectarea
prevederilor legale, redactarea și emiterea avizelor de urbanism, verificarea pe teren a situațiilor
neclare din documentațiile de urbanism, etc.

Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Serviciul de urbanism se realizează prin
implementarea unui sondaj de opinie publică în rândul cetățenilor din municipiul Dorohoi.
Formulă de calcul: % populație mulțumită și foarte mulțumită
Modul de colectare a datelor: Cercetare primară – sondaj de opinie publică în rândul populației
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 1
Periodicitate:
Bienal
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:

TL20. Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Suficiența
spațiilor verzi
Creșterea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Suficiența spațiilor verzi din Municipiul
Dorohoi
Suprafața spatiilor verzi (ha) se referă la suprafața spatiilor verzi amenajate sub forma de parcuri,
grădini publice sau scuaruri publice, terenurile bazelor și amenajărilor sportive în cadrul
perimetrelor construibile ale localităților. În cadrul spațiilor verzi nu se includ serele, pepinierele,
grădinile de zarzavaturi, cimitirele, terenurile agricole, suprafața lacurilor etc.

Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Suficiența spațiilor verzi se realizează prin
implementarea unui sondaj de opinie publică în rândul cetățenilor din municipiul Dorohoi.
Formulă de calcul: % populație mulțumită și foarte mulțumită
Modul de colectare a datelor: Cercetare primară – sondaj de opinie publică în rândul populației
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 1
Periodicitate:
Bienal
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:
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TL21. Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Suficiența
locurilor de joacă
Creșterea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Suficiența locurilor de joacă din Municipiul
Dorohoi
Potrivit legislației în vigoare, spațiu de joacă este perimetru delimitat și amenajat pentru jocul
copiilor, în care este instalat cel puțin un echipament pentru spațiile de joacă. Echipamentul pentru
spaţii de joacă este echipamentul pentru agrement, acționat exclusiv prin greutatea sau forța fizică a
omului, destinat pentru a fi utilizat în special de copii, pe un spațiu de joacă, temporar ori

Analiza comparativă a performanţei autorităţilor publice locale din cadrul Municipiului Dorohoi

Denumire indicator:

TL21. Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Suficiența
locurilor de joacă
permanent. Componentele și părțile detașabile ale echipamentelor pentru spațiile de joacă, destinate
special copiilor mai mici de 36 de luni, trebuie să aibă dimensiuni suficiente pentru a nu putea fi
înghițite şi/sau inhalate.

Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Suficiența locurilor de joacă se realizează
prin implementarea unui sondaj de opinie publică în rândul cetățenilor din municipiul Dorohoi.
Formulă de calcul: % populație mulțumită și foarte mulțumită
Modul de colectare a datelor: Cercetare primară – sondaj de opinie publică în rândul populației
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 1
Periodicitate:
Bienal
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
TL22. Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Starea drumurilor
Obiectiv:
Creșterea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Starea drumurilor de joacă din Municipiul
Dorohoi
Descriere: Conform legislației în vigoare, drumurile publice sunt definite ca obiective de utilitate publică
destinate transportului rutier în scopul satisfacerii cerințelor economiei naționale, ale populației şi
de apărare a țării. Drumurile publice aparțin proprietății publice. Din punct de vedere funcțional şi
administrativ-teritorial, în ordinea importanței, drumurile publice se împart în următoarele
categorii:
 drumuri de interes național;
 drumuri de interes județean;
 drumuri de interes local.
Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Starea drumurilor se realizează prin
implementarea unui sondaj de opinie publică în rândul cetățenilor din municipiul Dorohoi.
Formulă de calcul: % populație mulțumită și foarte mulțumită
Modul de colectare a datelor: Cercetare primară – sondaj de opinie publică în rândul populației
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 1
Periodicitate:
Bienal
Îmbunătățirea performanței:
↗

89

Analiza comparativă a performanţei autorităţilor publice locale din cadrul Municipiului Dorohoi

Analiza indicatorilor de performanță

TL
TL01
TL02
TL03
TL04
TL05
TL06
TL07
TL08
TL09

TL10
TL11
TL12
TL13
TL14
TL15
TL16
TL17
TL18
TL19
TL20
TL21
TL22

Terenuri și locuințe
Primăria are Arhitect Șef
Gradul de solicitare al serviciului
urbanism – eliberarea autorizațiilor de
construcție
Gradul de solicitare al serviciului
urbanism – eliberarea adeverințelor
Gradul de solicitare al serviciului
urbanism – eliberarea certificatelor de
urbanism
Termen
mediu
de eliberare a
adeverințelor
Termen
mediu
de eliberare a
autorizațiilor de construire
Termen
mediu
de eliberare a
certificatelor de urbanism
Termen
mediu
de
răspuns
la
corespondență
Procentul funcționarilor serviciului de
specialitate
(Urbanism)
care
au
beneficiat de cursuri de perfecționare de
specialitate
Vechime PUG (ani)
Suprafața totală a terenurilor publice
Locuințe sociale existente
Locuințe
sociale
existente
corespunzătoare
Locuințe sociale existente utilizate
Clădiri publice reabilitate termic
Număr locuri de joacă
Spații verzi amenajate
Evaluarea gradului de satisfacție a
populației vis-a-vis de Arhitectura
urbană
Evaluarea gradului de satisfacție a
populației vis-a-vis de Serviciul de
urbanism
Evaluarea gradului de satisfacție a
populației vis-a-vis de Suficiența
spațiilor verzi
Evaluarea gradului de satisfacție a
populației vis-a-vis de Suficiența
locurilor de joacă
Evaluarea gradului de satisfacție a
populației vis-a-vis de Starea drumurilor

Formula de calcul
Da / Nu
Autorizații de construcție eliberate /
personal al serviciului urbanism

Nivel 2012
Da
58*

Țintă 2014
Da
55*

Adeverințe eliberate / personal al
serviciului urbanism
Certificate de urbanism eliberate /
personal al serviciului urbanism

92*

80*

127*

115*

Valoare medie

20 zile*

17 zile*

Valoare medie

20 zile*

17 zile*

Valoare medie

20 zile*

17 zile*

Valoare medie

20 zile*

17 zile*

50%*

60%

5 ani*
612
96*
96*

7 ani*
612*
96*
96*

Număr
Număr
Număr
Ha
% populație mulțumită și foarte
mulțumită

96*
2*
10*
34
38,1%

96*
3*
12*
35*
45%*

% populație mulțumită și foarte
mulțumită

71,2%

75%*

% populație mulțumită și foarte
mulțumită

72,1%

76%*

% populație mulțumită și foarte
mulțumită

61,7%

66%*

% populație mulțumită și foarte
mulțumită

56,6%

61%*

Numărul funcționarilor serviciului
de specialitate care au beneficiat de
cursuri
de
perfecționare
de
specialitate /
Număr ani
Ha
Număr
Număr

*Date provizorii
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III.5. Siguranţă şi Securitate comunitară
Fișele indicatorilor de performanță
Denumire indicator:
SSC01. Agenți de poliție
Obiectiv:
Creșterea siguranței publice prin asigurarea unui număr suficient de agenți de poliție raportat la
populația municipiului Dorohoi
Descriere: Conform Legii privind Statutul polițistului, corpul agenților de poliție cuprinde:
 Agenți de poliție;
 Agenți principali de poliție;
 Agent-șef adjunct de poliție;
 Agent-șef de poliție;
 Agent-șef principal de poliție.
Formulă de calcul: Agenți de poliție / 1000 locuitori
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Poliția Locală Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
SSC02. Camere de supraveghere
Obiectiv:
Creșterea siguranței și securității comunitare în spațiile publice cu infracționalitate ridicată
Descriere: Conform Deciziei nr.52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea
mijloacelor de supraveghere video a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal, supravegherea video poate fi efectuată, în principal, în următoarele scopuri:
 Prevenirea și combaterea săvârșirii infracțiunilor;
 Supravegherea traficului rutier și constatarea încălcării regulilor de circulație rutieră;
 Asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a instalațiilor de
utilitate publică, precum și a împrejmuirilor afectate acestora;
 Îndeplinirea unor măsuri de interes public sau exercitarea prerogativelor de autoritate publică;
 Realizarea unor interese legitime, cu condiția să nu se prejudicieze drepturile și libertățile
fundamentale sau interesul persoanelor vizate.
Astfel, supravegherea prin mijloace video se utilizează în special în situația în care mijloacele
convenționale aplicate sunt considerabil mai puțin eficiente.
Supravegherea video poate fi efectuată în locuri și spații deschise sau destinate publicului, inclusiv
pe căile publice de acces de pe domeniul public sau privat, în condițiile prevăzute de lege. Camerele
de supraveghere video se montează în locuri vizibile.
Formulă de calcul: Camere de supraveghere / 1000 locuitori
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Poliția Locală Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗
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Denumire indicator:
SSC03. Gradul de acoperire cu camere supraveghere
Obiectiv:
Creșterea siguranței și securității comunitare în spațiile publice cu infracționalitate ridicată
Descriere: Supravegherea video poate fi efectuată în locuri și spații deschise sau destinate publicului, inclusiv
pe căile publice de acces de pe domeniul public sau privat, în condițiile prevăzute de lege. Camerele
de supraveghere video se montează în locuri vizibile. Conform legii, este interzisă utilizarea
mijloacelor de supraveghere video ascunse, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.
Suprafața intravilană reprezintă suprafața teritoriului inclusă în perimetrul construibil al
municipiilor și orașelor, inclusiv localitățile componente ale municipiului și orașului, conform
planului de sistematizare aprobat pentru localitatea respectivă.
Gradul de acoperire cu camere de supraveghere se calculează prin raportarea numărului de camere
la suprafața intravilană a municipiului Dorohoi.
Formulă de calcul: Camere supraveghere / suprafață intravilană
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Poliția Locală Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
SSC04. Gradul de dotare cu autovehicule funcționale
Obiectiv:
Îmbunătățirea dotărilor Poliției Locale Dorohoi
Descriere: Gradul de dotare cu autovehicule funcționale se calculează prin raportarea numărului de
autovehicule funcționale la numărul de agenți de poliție din municipiul Dorohoi.
Formulă de calcul: Autovehicule funcționale / agenți de poliție
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Poliția Locală Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
SSC05. Buget total al serviciilor locale de siguranță și securitate comunitară
Obiectiv:
Creșterea siguranței publice prin asigurarea unui buget suficient al serviciilor locale de siguranță și
securitate comunitară, raportat la personalul angajat
Descriere: Poliția locală se constituie în scopul exercitării atribuțiilor privind apărarea drepturilor şi libertăților
persoanei, a proprietății private şi publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în domeniile:
ordinea şi liniștea publică, precum și paza bunurilor, circulația pe drumurile publice, disciplina în
construcții şi afișajul stradal, protecția mediului şi gospodărirea localităților, activitatea comercială,
evidența persoanelor, alte domenii stabilite prin lege.
Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale poliției locale care funcționează ca instituție publică
cu personalitate juridică, se asigură din venituri proprii și subvenții de la bugetul local.
Formulă de calcul: Buget total al serviciilor locale / personal total
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Poliția Locală Dorohoi
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Denumire indicator:
SSC05. Buget total al serviciilor locale de siguranță și securitate comunitară
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
SSC06. Gradul de dotare cu autospeciale pompieri
Obiectiv:
Dezvoltarea infrastructurii de intervenție în situații de urgență la nivel local
Descriere: Autospecialele pentru stingerea incendiilor variază atât ca dimensiune, cât și ca funcționalități,
putând utiliza apă, spumă sau praf. Viteza de deplasare și capacitatea de transport (număr de
servanți pe care îi poate transporta cu tot cu echipament de supraviețuire: costume anti calorice,
aparate de respirat, unelte de intervenție în spații greu accesibile) reprezintă alți indicatori
importanți în ceea ce privește autospecialele de pompieri.
Formulă de calcul: Autospeciale pompieri / 10.000 locuitori din arealul deservit
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, Detașamentul de Pompieri
Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
SSC07. Timp mediu de ajungere la caz (pompieri)
Obiectiv:
Diminuarea pagubelor materiale și umane cauzate de incendii prin reducerea timpului mediu de
ajungere la caz
Descriere: Conform legislației în vigoare, timpul de răspuns reprezintă intervalul cuprins între momentul
alertării forţelor destinate intervenţiei și intrarea acestora în acţiune. Timpul maxim de răspuns
trebuie să fie:
 La obiectivele care prezintă risc ridicat: 10 minute;
 În cel mai îndepărtat punct din sectorul de competenţă stabilit: 30 de minute;
 În celelalte localităţi cu care s-au încheiat contracte sau convenţii de intervenţie: 45 de minute.
Timpul mediu de ajungere la caz se calculează ca medie a timpului necesare de ajungere la fiecare
solicitare de intervenție dintr-o perioadă de referință.
Formulă de calcul: Autospeciale pompieri / 10.000 locuitori din arealul deservit
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, Detașamentul de Pompieri
Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↘

Denumire indicator:
SSC08. Număr intervenții de urgență / nr. pompieri
Obiectiv:
Creșterea eficienței serviciilor de intervenție în situații de urgență de la nivel local prin asigurarea
unui număr suficient de pompieri care deservesc această structură
Descriere: Prin situație de urgență se înțelege orice eveniment excepțional, cu caracter nonmilitar, care
amenință viața sau sănătatea persoanei, mediului înconjurător, valorilor materiale și culturale, iar
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Denumire indicator:
SSC08. Număr intervenții de urgență / nr. pompieri
pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri și acțiuni urgente,
alocarea de resurse specializate și managementul unitar al forțelor și mijloacelor implicate.
Situațiile de urgență pot varia ca mărime și intensitate. Amploarea situației de urgență se referă la
mărimea ariei de manifestare a efectelor distructivele ale acesteia în care sunt amenințate sau
afectate viața persoanelor, funcționarea instituțiilor statului democratic, valorile și interesele
comunității, în timp ce intensitatea situației de urgență se referă la viteza de evoluție a fenomenelor
distructive și gradul de perturbare a stării de normalitate.
Tipurile de risc identificate conform legii sunt: incendii, cutremure, inundații, accidente, explozii,
avarii, alunecări sau prăbușiri de teren, îmbolnăviri în masă, prăbușiri ale unor construcții, instalații
ori amenajări, eșuarea sau scufundarea unor nave, căderi de obiecte din atmosferă ori din cosmos,
tornade, avalanșe, eșecul serviciilor de utilități publice și alte calamități naturale, sinistre grave sau
evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factorii de risc specifici.
Formulă de calcul: Număr intervenții de urgență / nr. pompieri
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, Detașamentul de Pompieri
Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↘

Denumire indicator:
SSC09. Buget total serviciu de pompieri / nr. intervenții
Obiectiv:
Îmbunătățirea continuă a serviciilor de intervenție în situații de urgență de la nivel local prin
asigurarea unui buget suficient per intervenție
Descriere: Conform legislației în vigoare, serviciile de intervenție pentru situații de urgență sunt finanțate de la
bugetul de stat. Bugetul total al serviciului de pompieri trebuie să acopere cheltuieli de personal,
cheltuielile cu bunuri și servicii, activele nefinanciare, etc.
Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de măsuri tehnice și organizatorice,
precum și de activități specifice, planificate şi realizate potrivit prezentei ordonanțe, în scopul de a
asigura identificarea, evaluarea, controlul şi combaterea riscurilor de incendiu, informarea
cetățenilor asupra acestora, precum şi intervenția operativă pentru salvarea și acordarea ajutorului
pentru persoanele aflate în pericol, stingerea incendiilor și limitarea efectelor acestora.
Formulă de calcul: Buget total serviciu de pompieri / nr. intervenții
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, Detașamentul de Pompieri
Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗
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Denumire indicator:
SSC10. Număr intervenții de urgență / nr. agenții poliție
Obiectiv:
Asigurarea unui nivel optim de solicitare a agenților de poliție din municipiul Dorohoi în intervenții
de urgență
Descriere: Polițistul este funcționar public cu statut special, învestit cu exercițiul autorității publice, care
poartă, de regulă, armament şi uniformă, şi exercită atribuții date în competența Poliției Române,
Poliției de Frontieră Române sau a celorlalte structuri ale Ministerului Administrației și Internelor.
Conform Legii privind Statutul polițistului, corpul agenților de poliție cuprinde: Agenți de poliție;
Agenți principali de poliție; Agent-șef adjunct de poliție; Agent-șef de poliție; Agent-șef principal de
poliție.
Conform Legii nr. 155/2010 care reglementează activitatea politiei locale, polițiștii locali au atribuții
în șase domenii: ordine și liniște publică, circulație, disciplină în construcții și afișaj stradal, protecția
mediului, activitate economică, evidența populației.
Formulă de calcul: Număr intervenții de urgență / nr. agenți poliție
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Poliția Locală Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↘

Denumire indicator:
SSC11. Gradul de acoperire cu rețea de iluminat public
Obiectiv:
Creșterea siguranței populației prin asigurarea unui grad ridicat de acoperire cu rețea de iluminat
public
Descriere: Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice și cuprinde
totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică și de interes economic şi social general
desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și
responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării iluminatului public.
Serviciul de iluminat public cuprinde:
 Iluminatul stradal-rutier (iluminatul căilor de circulaţie rutieră);
 Iluminatul stradal-pietonal (iluminatul căilor de acces pietonal);
 Iluminatul arhitectural (iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau
istorice ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală);
 Iluminatul ornamental (iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor,
târgurilor şi altora asemenea);
 Iluminatul ornamental-festiv (iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor și altor
evenimente festive).
Formulă de calcul: Număr km de drum iluminat
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗
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Denumire indicator:
SSC12. Numărul total estimat al câinilor comunitari aflați în libertate și pe străzi
Obiectiv:
Creșterea siguranței populației prin reducerea numărului de câini comunitari aflați în libertate și pe
străzi
Descriere: Câini comunitari sunt câinii care nu au stăpân și se află în libertate, pe străzi sau alți spații publice.
Conform legii, Consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale au obligația de a înființa
servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Aceștia trebuie cazați în adăposturile
serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân, pentru o perioada de 14 de zile lucrătoare.
Populația trebuie informată despre existența adăpostului, programul de vizitare, posibilitatea de
adopție sau revendicare, prin afișare la sediul adăpostului și al serviciului specializat.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↘

Denumire indicator:
SSC13. Capacitatea funcțională a adăposturilor pentru câini
Obiectiv:
Creșterea siguranței populației prin reducerea numărului de câini comunitari aflați în libertate și pe
străzi
Descriere: Potrivit legislației în vigoare, consiliile locale ale unităților administrativ teritoriale au obligația de a
amenaja din fonduri proprii, în funcție de necesități, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, adăposturi
pentru câinii fără stăpân, respectiv pentru acei câini care circulă liberi, fără însoțitor, în locuri
publice. OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,
Ordonanța de urgență 155/2001, consolidată 2009 prevede și condiții minime pentru funcționarea
unui adăpost pentru câini, făcându-se referire la materiale de construcții, dimensiunea cuștilor,
accesul la utilități, etc. Animalele trebuie sa fie separate pentru a se reduce stresul asupra lor și
pentru a controla bolile. Cuștile individuale trebuie sa corespundă următoarelor standarde minime:
 Pentru câinii de talie mare: 120 cm x 160 cm sau 1,92 m2;
 Pentru câinii de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm sau 1,92 m2;
 Pentru câinii de talie mică: 91 cm x 122 cm sau 1,10 m2;
 Cuștile comune nu trebuie sa adăpostească mai mult de 4 câini pe o suprafață de 6,5 m2.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
SSC14. Numărul de persoane mușcate de către câinii comunitari
Obiectiv:
Creșterea siguranței populației prin reducerea numărului de câini comunitari aflați în libertate și pe
străzi
Descriere: Câini comunitari sunt câinii care nu au stăpân și se află în libertate, pe străzi sau alți spații publice.
Totodată, prin câini agresivi se înțelege orice câine care, fără sa fie provocat, mușcă sau atacă
persoane ori animale domestice în locuri publice sau private.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
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Denumire indicator:
SSC14. Numărul de persoane mușcate de către câinii comunitari
Instituții partenere:
Unitățile medicale din municipiul Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↘

Denumire indicator:
SSC15. Numărul accidentelor rutiere de pe raza municipiului
Obiectiv:
Scăderea numărului de accidente rutiere de pe raza municipiului Dorohoi
Descriere: Accidentul este definit de lege ca fiind evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice sau a avut originea într-un asemenea loc, a avut ca
urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane sau avarierea a cel puţin unui vehicul sau
alte pagube materiale şi în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare.
Accidentul de circulație rutieră cauzator de vătămări corporale se referă la orice accident care
implică cel puțin un vehicul rutier în mișcare pe un drum public sau privat la care publicul are acces,
provocând moartea sau rănirea a cel puțin unei persoane.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Inspectoratul Județean de Poliție Botoșani, Poliția Locală Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↘

Denumire indicator:
SSC16. Numărul de infracțiuni la regimul circulației
Obiectiv:
Creșterea siguranței rutiere în municipiul Dorohoi
Descriere: Din punct de vedere legal, prin infracţiuni contra siguranţei circulaţiei rutiere se înțelege infracţiuni
care au ca obiect juridic comun relaţiile sociale ocazionate de desfăşurarea în condiţii de siguranţă a
activităţii de transport rutier. Intră în acest grup de infracțiuni o gamă foarte mare de fapte precum:
punerea în circulaţie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat; conducerea fără permis;
conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană având o îmbibaţie alcoolică
de cel puţin 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentraţie de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul
expirat; sustragerea de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a
consumului de produse sau substanţe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora
sau testării aerului expirat; părăsirea locului accidentului şi neîndeplinirea sau îndeplinirea
defectuoasă a atribuţiilor de verificare tehnică a autovehiculelor, etc.
Pe lângă sancţiunile penale se pot aplica și sancţiuni administrative, ca suspendarea dreptului de a
conduce autovehicule pe timp de 90 de zile ori anularea permisului de conducere.
Formulă de calcul: Număr contravenții, permise reținute
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Inspectoratul Județean de Poliție Botoșani, Poliția Locală Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↘
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Denumire indicator:
SSC17. Infracționalitatea stradală
Obiectiv:
Creșterea siguranței populației din municipiul Dorohoi
Descriere: Infracționalitatea stradală se referă la totalitatea infracțiunilor având ca mediu de desfășurare
strada, inclusiv furturile din locuințe.
Furtul reprezintă luarea unui bun mobil din posesia sau detenția altuia, fără consimțământul
acestuia, în scopul de a şi-l însuși pe nedrept. Se consideră bunuri mobile și orice energie care are o
valoare economică, precum și înscrisurile. Fapta constituie furt chiar dacă bunul aparține în
întregime sau în parte făptuitorului, dar în momentul săvârșirii acel bun se găsea în posesia sau
deținerea legitimă a altei persoane.
Jefuirea este o infracțiune constând în acte de prădare sau deposedare prin violență a unei persoane
ori colectivități de bunurile ce îi aparțin, în scopul însușirii lor pe nedrept.
Conform Codului Penal, lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice intră în
categoria infracțiunilor contra vieții, integrității corporale și sănătății.
Formulă de calcul: Numărul de furturi / jafuri / violență
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Inspectoratul Județean de Poliție Botoșani, Poliția Locală Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↘

Denumire indicator:
SSC18. Numărul de omucideri (la 100.000 de persoane)
Obiectiv:
Creșterea siguranței populației din municipiul Dorohoi
Descriere: Conform codului Penal, omuciderea reprezintă un grup de infracțiuni care au ca rezultat uciderea
unei persoane, omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpă,
determinarea sau înlesnirea sinuciderii. Omuciderea intră în categoria infracțiunilor contra vieții,
integrității corporale și sănătății.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Inspectoratul Județean de Poliție Botoșani, Poliția Locală Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↘

Denumire indicator:
SSC19. Numărul persoanelor aflate în închisoare (100.000 de oameni)
Obiectiv:
Reducerea numărului persoanelor aflate în închisoare prin descurajarea actelor infracționale la
nivelul municipiului Dorohoi
Descriere: Pedepsele principale ce pot fi aplicate conform Codului Penal sunt:
 detențiunea pe viață;
 închisoarea;
 amenda.
Închisoarea constă în privarea de libertate pe durată determinată, cuprinsă între 15 zile şi 30 de ani,
şi se execută potrivit legii privind executarea pedepselor. Conform Codului Penal, pedeapsa
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Denumire indicator:
SSC19. Numărul persoanelor aflate în închisoare (100.000 de oameni)
detențiunii pe viață și a închisorii se execută în locuri anume destinate, denumite penitenciare. În
cadrul penitenciarelor se pot înființa, prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a
Penitenciarelor, secții interioare sau exterioare, în raport cu regimurile de executare a pedepselor
privative de libertate, categoriile de persoane condamnate și cerințele speciale de protecție a
anumitor categorii de deținuți.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Inspectoratul Județean de Poliție Botoșani, Poliția Locală Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↘

Denumire indicator:
SSC20. Numărul infracţiunilor economico-financiare
Obiectiv:
Scăderea rate infracțiunilor economico-financiare din municipiul Dorohoi
Descriere: Infracțiunile economice prevăzute de Codul Penal sunt următoarele: specula; înșelăciunea la
măsurătoare; înșelăciunea cu privire la calitatea mărfurilor; divulgarea secretului economic;
contrafacerea obiectului unei invenții; punerea în circulație a produselor contrafăcute; concurența
neloială; nerespectarea dispozițiilor privind operații de import sau export; deturnarea de fonduri;
nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri și reziduuri.
Tipologia infracțiunilor la regimul financiar fiscal este următoarea:
 Infracțiuni de fals intelectual și material și uz de fals: fals în declarații (persoane fizice și
juridice), omisiune a sesizării organelor judiciare: salariații funcționari publici, uz de fals.
 Infracțiuni contra patrimoniului public: neglijența în serviciu; furt; abuz de încredere; gestiune
frauduloasa; înșelăciune; delapidare.
 Infracțiuni la regimul stabilit pentru anumite activități economice: infracțiuni de deturnare de
fonduri (schimbarea destinației fondurilor/creditelor și/sau claselor de cheltuieli publice
aprobate de ordonatorii principali/secundari de credite.
 Infracțiuni la regimul vamal: infracțiuni de contrabandă; falsificarea actelor vamale,
comerciale și de transport.
 Infracțiuni privind combaterea evaziunii fiscale: evidența financiar – contabilă nereală și/sau
refuzul de a o prezenta controlului/ inspecției publice.
Formulă de calcul: Număr
Modul de colectare a datelor: Cercetare de birou - surse administrative
Instituții partenere:
Inspectoratul Județean de Poliție Botoșani, Poliția Locală Dorohoi
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 2
Periodicitate:
Anuală
Îmbunătățirea performanței:
↘

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:
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TL22. Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Siguranța și
ordinea publică
Creșterea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Siguranța și ordinea publică din Municipiul
Dorohoi
Conform Legea politiei local nr. 155/2010, în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și al pazei
bunurilor, poliția locală are următoarele atribuții:
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Denumire indicator:





TL22. Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Siguranța și
ordinea publică
Menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și
siguranța publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condițiile legii;
Menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților
sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii
administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire,
precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea
unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de
interes local, stabilite prin planul de ordine și siguranță publică;
Participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Româna și celelalte forțe ce compun sistemul
integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și combaterea infracționalității
stradale.

Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Suficiența locurilor de joacă se realizează
prin implementarea unui sondaj de opinie publică în rândul cetățenilor din municipiul Dorohoi.
Formulă de calcul: % populație mulțumită și foarte mulțumită
Modul de colectare a datelor: Cercetare primară – sondaj de opinie publică în rândul populației
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 1
Periodicitate:
Bienal
Îmbunătățirea performanței:
↗

Denumire indicator:
Obiectiv:
Descriere:

SSC23. Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Iluminatul
stradal
Creșterea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Iluminatul stradal din Municipiul Dorohoi
Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice și cuprinde
totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică și de interes economic şi social general
desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și
responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării iluminatului public.
Serviciul de iluminat public cuprinde:
 Iluminatul stradal-rutier (iluminatul căilor de circulaţie rutieră);
 Iluminatul stradal-pietonal (iluminatul căilor de acces pietonal);
 Iluminatul arhitectural (iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau
istorice ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală);
 Iluminatul ornamental (iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor,
târgurilor şi altora asemenea);
 Iluminatul ornamental-festiv (iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor și altor
evenimente festive).

Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Iluminatul stradal se realizează prin
implementarea unui sondaj de opinie publică în rândul cetățenilor din municipiul Dorohoi.
Formulă de calcul: % populație mulțumită și foarte mulțumită
Modul de colectare a datelor: Cercetare primară – sondaj de opinie publică în rândul populației
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Denumire indicator:

SSC23. Evaluarea gradului de satisfacție a populației vis-a-vis de Iluminatul
stradal
Instituții partenere:
Anul introducerii
2013/2014
Perioada de colectare a datelor:
Trimestrul 1
Periodicitate:
Bienal
Îmbunătățirea performanței:
↗
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Analiza indicatorilor de performanță

SC
SSC01
SSC02

Siguranță și securitate comunitară
Agenți de poliție
Camere de supraveghere

SSC03

Gradul de acoperire cu camere
supraveghere
Gradul de dotare cu autovehicule
funcționale
Buget total al serviciilor locale de
siguranță și securitate comunitară
Gradul de dotare cu autospeciale
pompieri
Timp mediu de ajungere la caz (pompieri)

SSC04
SSC05
SSC06
SSC07
SSC08
SSC09
SSC10
SSC11
SSC12
SSC13
SSC14
SSC15

Număr intervenții de urgență / nr.
pompieri
Buget total serviciu de pompieri / nr.
intervenții
Număr intervenții de urgență / nr. agenți
poliție
Gradul de acoperire cu rețea de iluminat
public
Numărul total estimat al câinilor
comunitari aflați în libertate și pe străzi
Capacitatea funcțională a adăposturilor
pentru câini
Numărul de persoane mușcate de către
câinii comunitari
Numărul accidentelor rutiere de pe raza
municipiului

la

regimul

Nivel 2012
0,5‰*
1‰*

Țintă 2014
0,6‰*
1,5‰*

0,02*

0,03*

0,08*

0,15*

28.500 lei*

31.000 lei*

70%

80%

4 minute

3 minute

4,85

4,5*

3.965 lei

4.100 lei*

22,4

20*

105*

107*

Număr

1000*

900*

Număr

100*

130*

Număr

162*

140*

Număr

54 (1 accident
grav, 10
accidente
ușoare, 43
avarii)
4061 (64
infracțiuni,
3865
contravenții,
132 permise
reținute)
31

50*

SSC16

Numărul de
circulației

SSC17

Infracționalitatea stradală

SSC18

SSC20

Numărul de omucideri (la 100.000 de
persoane)
Numărul persoanelor aflate în închisoare
(la 100.000 de oameni)
Numărul
infracţiunilor
economico-
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SSC19

infracțiuni

Observații
Agenți de poliție / 1000 locuitori
Camere de supraveghere / 1000
locuitori
Camere
supraveghere
/
suprafață intravilană
Autovehicule funcționale / agenți
de poliție
Buget total al serviciilor locale /
personal total
Autospeciale pompieri / 10.000
locuitori din arealul deservit
Timp mediu de ajungere la caz
(pompieri)
Număr intervenții de urgență /
nr. pompieri
Buget total serviciu de pompieri
/ nr. intervenții
Număr intervenții de urgență /
nr. agenți poliție
Număr km de drum iluminat

Număr contravenții,
reținute

permise

Numărul de furturi / jafuri /
violență
Număr

3900*

25*

7,2*

6,8*

Număr

121*

110*

Număr

48

45*

SC

Siguranță și securitate comunitară
financiare
SSC21
Evaluarea gradului de satisfacție a
populației vis-a-vis de Siguranța și
ordinea publică
SSC22
Evaluarea gradului de satisfacție a
populației vis-a-vis de Serviciul Poliție
Locală
SSC23
Evaluarea gradului de satisfacție a
populației vis-a-vis de Iluminatul stradal
*Date provizorii
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Observații

Nivel 2012

Țintă 2014

% populație mulțumită și foarte
mulțumită

66,5%

70%*

% populație mulțumită și foarte
mulțumită

69,6%

73%*

% populație mulțumită și foarte
mulțumită

87,5%

90%*
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SECȚIUNEA IV

Concluzii și recomandări
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Concluzii

Recomandări generale

Analiza performanței administrației publice locale din
municipiul Dorohoi este esențială în vederea
îmbunătățirii procesului intern de luare a deciziilor,
încurajării responsabilității interne și externe și
îmbunătățirii alocării de resurse și asigurării
prioritizării obiectivelor.
Evaluarea performanței administrației publice locale
din municipiul Dorohoi prin indicatorii de
performanță este cu atât mai importantă cu cât în
perioada imediat următoare se vor definitiva noile
pachete de finanțare (2014-2020), cunoașterea
nevoilor actuale din administrația publică locală fiind
importantă pentru a accesa fonduri nerambursabile
țintite pe fiecare problemă.
Așa cum am putut vedea din modelele de bună
practică prezentate, un rol important în succesul
evaluării performanței administrației publice locale
este existența unui cadru național obiectiv și
transparent care să impună acest demers tuturor
administrațiilor publice locale. În prezent, în România
nu există un astfel de cadru legislativ, motiv pentru
care compararea rezultatelor unei administrații
publice locale cu o altă structură similară este practic
imposibilă. Bineînțeles, parțial (pe anumiți indicatori)
acest lucru poate fi realizat, însă nu se poate desprinde
o concluzie per ansamblu.
În acest context, demersul realizat de Primăria
Municipiului Dorohoi este salutar. Planificarea
strategică obligă instituţiile să se gândească la viitor.
Acest lucru este extrem de important deoarece multe
instituţii se gândesc numai la problemele interne,
concentrându-se prea mult asupra unei perspective pe
termen scurt. S-a demonstrat că instituţiile care se
concentrează pe planificarea strategică pe termen lung
le depăşesc în performanţe pe cele care nu procedează
astfel. Prezentul studiu pilot a stabilit un sistem de
bază de indicatori de evaluare a performanței APL
Dorohoi, putând fi luați ca exemplu și de alte
administrații publice locale.
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1. Formarea unei comisii la nivelul Primăriei
Municipiului Dorohoi care să se ocupe de
analiza performanței administrației publice
locale
Recomandăm
ca
analiza
performanței
a
administrației publice locale din municipiul Dorohoi
să intre în sarcina unei comisii special create la
nivelul Primăriei Dorohoi. Propunem ca în
componența acestei comisii să intre reprezentanți ai
următoarelor direcții/compartimente din Primăria
Dorohoi:
- Serviciul Administrație Publică Locală;
- Direcția Tehnică, Arhitect Șef;
- Direcția Edilitare;
- Direcția Economică;
- Compartiment Audit;
- Compartiment Resurse Umane, Secretariat,
Cabinet Primar;
- Compartiment Integrare Europeană, Programe
Comunitare, Informații, Relații cu Publicul.
2. Desfășurarea
periodică
a
analizei
performanței administrației publice locale
din municipiul Dorohoi.
Conform metodologiei recomandate în prezentul
studiu, culegerea de date pentru evaluarea
performanței administrației publice locale se va
realiza utilizând atât date primare (sondaje de
opinie), cât și date secundare furnizate de diverse
instituții publice. Recomandăm ca analiza
performanței administrației publice locale să se
realizeze anual, cu următoarea observație: din
motive referitoare la costuri, sondajul de opinie
publică în rândul beneficiarilor de servicii publice
din municipiul Dorohoi să se realizeze din doi în doi
ani (bienal).
Ca perioadă de culegere a datelor, se recomandă
evitarea primului trimestru al anului. Majoritatea
instituțiilor centralizează în această perioadă datele,
disponibilitatea de a furniza public existând în
special începând cu trimestrul II. Acesta este, de
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altfel, unul dintre motivele principalele ale lipsei
datelor referitoare la mai mulți indicatori detaliați în
studiu: perioada de implementare a studiului a
coincis cu perioada în care instituțiile cărora le-au
fost solicitate datele se ocupă cu prelucrarea și
centralizarea acestora.
3. Utilizarea unei structuri
prezentare a datelor

schematice

de

Printr-o
reprezentare
grafică
sintetică
și
cuprinzătoare se poate surprinde foarte ușor unde
sunt necesare măsuri de intervenție pentru
îmbunătățirea situației sectorului / serviciului.
Utilizarea unei structuri schematice de prezentare a
datelor este importantă și pentru a limita timpul
necesar întocmirii raportului analizei.
Redăm mai jos o formă de reprezentare a acestor
evaluări, aplicabilă atât în cazul indicatorilor calculați
pe baza datelor statistice, cât și în cazul indicatorilor
de satisfacție a populației.

Riscuri identificate
1. Dificultăți în colaborarea cu alte instituții
publice
Analiza performanței administrației publice locale din
Municipiul Dorohoi se bazează într-o măsură destul de
mare pe colaborarea cu alte instituții, fie subordonate
Primăriei Municipiului Dorohoi, fie fără nicio
subordonate acesteia. O colaborare bună între
instituții este esențială nu doar pentru buna
funcționare a administrației publice locale, ci și pentru
succesul implementării analizei anuale. Astfel, din
cauza unor dificultăți în colaborare cu alte instituții,
există riscul ca nu toți indicatorii să fie acoperiți cu
date, neputându-se realiza evoluția acestora într-un
interval stabilit.
O soluție ar fi realizarea unor protocoale de
colaborare între Primăria Municipiului Dorohoi și
instituțiilor cu care este vitală colaborarea în scopul
realizării analizei performanței APL, prin care să se
stabilească responsabilitățile părților în cadrul
proiectului.

Indicatori măsurați

Situația evaluată

Cod

Domeniu

Indicator

Situația
anului
anterior
evaluării

TL07

Serviciul public
Urbanism

Durata medie de
eliberare a CU

ASMSF1

Asistenţă socială și
de sănătate

SSC11

Siguranță și
securitate
comunitară

Gradul de satisfacție a
populației vis de
serviciile medicale de
specialitate
Numărul accidentelor
rutiere de pe raza
municipiului

Situația
propusă
pentru anul
următor

Situația
înregistrată
în anul
evaluări

3 zile

Situația
propusă
pentru
anul
evaluări
2,75 zile

Situația
propusă
versus
situația
înregistrată

3,5 zile

2,9 zile

68%

70%

70%

72%

300
accidente

275
accidente

250
accidente

240

Legendă
Înrăutățirea situației
Menținerea situației
Îmbunătățirea situației
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2. Lipsa datelor necesare pentru indicatorii de
performanță
În funcție de instituția responsabilă de centralizarea
unor date, este posibil ca anumiți indicatori să nu
poată fi evaluați. În situația în care se observă că
datele pentru un anumit indicator nu mai sunt
centralizate de nicio instituție publică, se recomandă
înlocuirea indicatorului cu unul similar care să
surprindă domeniul vizat de indicatorul inițial. Pentru
indicatorul nou introdus se vor menționa: definiție,
obiectiv, formulă de calcul, modul de culegere a
datelor, instituții responsabile, periodicitate și
perioadă recomandată pentru culegerea datelor.
3. Prezența bias-ului în sondaje
Evaluarea performanței administrației publice locale
din municipiul Dorohoi presupune și realizarea unui
sondaj de opinie în rândul populației (o dată la doi ani)
și a unui sondaj de opinie în rândul personalului
angajat din Primăria Municipiului Dorohoi și
instituțiile subordonate (anual). În cazul acestuia din
urmă, există riscul apariției bias-ului prin faptul că o
parte din respondenți pot întâmpina dificultăți în a
împărtăși opinia onestă cu privire la itemii chestionați,
fie din frica existenței unor consecințe, fie considerând
că opinia lor nu contează sau că nu are putere de
influență asupra factorilor decizionali. Pentru a
preîntâmpina acest lucru se recomandă respectarea
metodologiei redactate în acest studiu:

Chestionarul nu va solicita completarea datelor
de identificare a respondenților, astfel încât să
fie încurajate răspunsurile sincere ale
personalului din administrația publică locală;

Chestionarul va fi înmânat respondenților
împreună cu un plic, cu ajutorul căruia să se
returneze formularul completat.

respectivii indicatori putând intra în atribuțiilor altor
instituții. În acest caz se recomandă scoaterea
indicatorului din lipsa celor ce evaluează performanța
APL din Municipiul Dorohoi și înlocuirea lui cu unul
care să reflecte cu adevărat performanța
administrației locale pe domeniul vizat. Pentru
indicatorul nou introdus se vor menționa: definiție,
obiectiv, formulă de calcul, modul de culegere a
datelor, instituții responsabile, periodicitate și
perioadă recomandată pentru culegerea datelor.
5. Influența factorilor externi asupra evoluției
indicatorilor de evaluare a performanței
În anumite situații se poate constata că evoluția
anumitor indicatori a fost influențată în foarte mare
măsură de anumiți factori externi (politici, economici,
sociali, tehnologici, de mediu sau legislativi), astfel
încât starea lor nu mai reflectă performanța
administrației publice locale. În această situație se va
realiza și o scurtă justificare a situației indicatorilor,
prin care se va prezenta în ce mod a fost influențată
situația indicatorilor de anumiți factori externi,
menționându-se clar care sunt aceștia. Dacă se
observă că anumiți indicatori sunt influențați periodic
de anumiți factori externi (precum schimbarea
perioadă a cadrului legislativ) se va încerca înlocuirea
indicatorilor cu unul ce se află în mai mare măsură sub
influența administrației publice locale. Astfel, se
încearcă crearea unui sistem de indicatori fidel
evoluției reale a performanței APL din municipiul
Dorohoi.

4. Apariția unor modificări legislative
Frecvenţa prea mare a modificărilor legislative pot
determina instabilitate legislativă și dificultăţi în
aplicare. Ca urmare a unor modificări legislative este
posibil ca anumiți indicatori să nu mai reflecte
performanța administrației publice locale din
Municipiului Dorohoi, activitățile referitoare la
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