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Raport privind evaluarea contextului eficacităţii organizaţionale în administraţia publică

1. Introducere
Consiliul Județean Dâmbovița este beneficiarul proiectului "Standarde înalte de cunoștințe și
expertiză pentru funcționarii publici, instrument strategic de îmbunătățire durabilă a eficacității
organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița", cod SMIS – 21890, proiect
finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013.
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea durabilă a eficacității organizatorice
a administrațiilor locale în județul Dâmbovița, prin furnizarea unor înalte standarde de cunoștințe
și expertiză pentru funcționarii publici cu funcții de conducere, în crearea imaginii unităților
administrativ-teritoriale și în medierea și negocierea disputelor și conflictelor în administrația
publică.
Proiectul pune accent pe pregătirea la nivel european a administrației din județul Dâmbovița,
pentru a deveni mai transparentă, mai credibilă, mai eficientă și orientată spre cetățean.
În cadrul diverselor analize efectuate la nivel naţional şi local privind problemele din
administrația publică, a rezultat că în ultimii ani au avut loc schimbări semnificative în structurile
administraţiei centrale şi locale – mai ales în ceea ce priveşte crearea de noi funcţii şi structuri,
introducerea tehnologiei informaţiei, a elementelor de reformă a funcţiei publice, introducerea
unor noi instrumente de management performante. Pentru a răspunde nevoilor actuale ale
administraţiei este nevoie de funcţionari publici care să deţină expertiza necesară. Pentru aceasta
trebuie urmărită ridicarea standardelor generale de cunoştinţe şi expertiză la nivelul
funcţionarilor publici.
Este, prin urmare, evident că în România există o nevoie reală în domeniul profesionalizării
funcţionarilor publici, începând cu cei cu funcţii de conducere, cei care se ocupă de imaginea
administrației publice și a celor care trebuie să rezolve conflicte și să vină în întâmpinarea
cerințelor și nevoilor cetățenilor.
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Judeţul Dâmboviţa are o populaţie de aprox. 502.000 locuitori (la nivelul anului 2012), fiind
compus din 89 unităţi administrativ teritoriale, din care 82 comune, 2 municipii si 5 oraşe.
Numărul total de funcţionari publici din cadrul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, instituţii publice
subordonate Consiliului Judeţean Dâmboviţa, consilii locale şi instituţii publice subordonate
consiliilor locale din judeţ este de aprox.1900.
Numărul total al funcționarilor publici de conducere din cadrul Consiliului Județean
Dâmbovița, instituții publice subordonate Consiliului Județean Dâmbovița, consilii locale și
instituții publice subordonate consiliilor locale din județ este de 197. O investiţie în capacitatea
administrativă la acest nivel este considerată foarte importantă pentru a dezvolta calităţile de
leadership şi de management în administraţia publică.

2. Realizare studii privind situația actuală a profilului liderului în administrația publică, a
imaginii percepute de contribuabil referitor la unitatea administrativ-teritorială și a
principalelor cazuri conflictuale, precum și rezolvarea acestora în administrația publică
din județul Dâmbovița
În cadrul proiectului s-au realizat trei studii privind situația actuală a profilului liderului în
administrația publică, a imaginii percepute de contribuabil referitor la unitatea administrativteritorială și a principalelor cazuri conflictuale, precum și rezolvarea acestora în administrația
publică din județul Dâmbovița, un Raport privind evaluarea contextului eficacităţii
organizaţionale în administraţia publică, precum şi un Ghid de îmbunătățire durabilă a eficacității
organizaționale şi management strategic.
În vederea întocmirii celor trei studii s-au elaborat instrumentele necesare cercetării, şi anume
chestionare pentru grupurile ţintă menţionate în proiect: un chestionar pentru angajaţii
Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi un chestionar pentru funcţionarii publici şi personalul
contractual din cadrul autorităţilor locale ale judeţului Dâmboviţa, care cuprind întrebări
sugestive pentru tematicile abordate.
Obiectivele cercetării utilizând cele două chestionare menţionate:
- Organizarea şi sistematizarea problematicii ledership-ului în corelaţie cu aportul pe care
acesta îl aduce în dezvoltarea sectorului public;
- Identificarea percepţiei angajaţilor Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi a funcţionarilor
publici şi personalului contractual din cadrul autorităţilor locale ale judeţului Dâmboviţa
faţă de conceptul de leadership şi faţă de situaţia liderului în administraţia publică din
judeţ;
- Identificarea și stabilirea standardului de performanță necesar unui lider;
- Identificarea principalelor cazuri conflictuale din cadrul administraţiei publice locale;
- Identificarea naturii, originii, părților implicate și modalităților de soluționare utilizate în
cazurile conflictuale din administrația publică locală;
- Identificarea metodelor și tehnicilor în vederea rezolvării și evitării cazurilor conflictuale
din administrația publică locală.
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În vederea întocmirii Studiului privind principalele cazuri conflictuale precum şi rezolvarea
acestora în administraţia publică din judeţul Dâmboviţa s-a realizat un chestionar, iar datele
necesare cercetării au fost colectate prin metoda interviului.
Obiectivele cercetării:
- Identificarea percepţiei cetăţenilor din judeţul Dâmboviţa faţă de activitatea autorităţilor
locale din judeţ
- Identificarea unor sugestii şi recomandări pentru îmbunătăţirea imaginii administraţiei
publice locale din judeţul Dâmboviţa
În realizarea celor trei studii s-au mai utilizat şi informaţii publice din mass-media, din articole
publicate pe Internet, din observarea directă a situaţiilor.
La selectarea participanţilor pentru completarea chestionarelor s-au respectat prevederile
legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în
domeniul muncii, egalitate de şanse şi nediscriminare şi s-au luat în considerare toate politicile şi
practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă,
indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare
sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie
defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea
recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic,
social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.
Ghidul, Raportul şi studiile realizate în cadrul proiectului se doresc a reprezenta materiale utile
pentru funcţionarii publici și experţii din administrațiile publice locale, în stabilirea si conceperea
strategiilor viitoare, în scopul îmbunătăţirii şi eficientizării serviciilor şi metodelor de
management în administraţia publică.

3. Eficacitaţe organizaţională în administraţia publică
Administraţia publică locală are unul dintre cele mai importante roluri în dezvoltarea regiunilor
României. Prin funcţia lor de coordonare şi gestiune şi prin continuitatea pe care o oferă,
autorităţile publice locale se află în cea mai bună poziţie, atât în raport cu nevoile de schimbare,
cât şi cu restul actorilor implicaţi în astfel de procese, pentru a asigura eficienţa şi calitatea
rezultatelor.
Implicarea autorităţilor locale, în calitatea lor de furnizori de servicii publice, este esenţială
pentru implementarea unor strategii valabile pe termen lung pentru bunuri și servicii publice,
precum cele moderne legate de dezvoltarea infrastructurii TIC şi a platformelor de tip eGuvernare, resurse regenerabile, sisteme de management adecvate pentru protejarea naturii,
cultură sau turism.
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Unul dintre obiectivele reformei este modernizarea şi adaptarea administraţiei publice la
realităţile economiei şi societăţii româneşti, aliniindu-se în acelaşi timp la structurile similare din
ţările Uniunii Europene şi din alte state dezvoltate. Administraţiile publice din România trebuie
să adopte şi să implementeze valorile administrative care definesc spaţiul european: transparenţă,
predictibilitate, responsabilitate, adaptabilitate şi eficienţă. Aceste valori trebuie să se regăsească
în instituţiile şi procesele administrative la toate nivelurile, iar aplicarea lor trebuie să fie
verificată de un sistem de control independent. În acelaşi timp, trebuie să se urmărească întărirea,
la nivel central, a abilităţilor strategice capabile să ghideze evoluţia statului şi să îi permită să
reacţioneze adecvat, simplu şi cu costuri scăzute la schimbările externe şi diversele interese.
O administraţie publică modernă trebuie să fie orientată către satisfacerea nevoilor cetăţenilor, să
asigure o mai bună informare a acestora, să coopereze cu cei cărora li se adresează şi să intărescă
controlul public asupra administraţiei. În acelaşi timp trebuie să se consolideze şi să se lărgească
cadrul de participare a societăţii civile la procesul decizional, precum şi asigurarea transparenţei
actelor administrative şi comunicarea operativă cu cetăţenii.
Descentralizarea serviciilor publice şi consolidarea autonomiei locale administrative urmăresc
conştientizarea şi creşterea gradului de implicare a colectivităţilor locale în gestiunea
problematicii locale în vederea îmbunătăţirii legăturii dintre politica naţională şi
responsabilităţile locale, îmbunătăţirea eficienţei ofertei de servicii publice, imbunătăţirea
perfomanţelor financiare, asigurarea unui cadru mai adecvat pentru a răspunde nevoilor locale.
Un obiectiv al reformei este o administraţie publică eficientă. Activităţile administrative trebuie
să urmărească scopuri şi rezultate clare, să reducă costurile, astfel încât acestea să fie
proporţionale cu rezultatele. Raţionalizarea procedurilor administrative, eficientizarea
raporturilor dintre administraţia publică centrală şi locală, dintre autorităţile publice judeţene şi
cele din comune, oraşe şi municipii, crearea unui sistem informaţional integrat al administraţiei
publice centrale şi locale sunt doar câteva măsuri pentru îndeplinirea acestor obiective.
O administraţie modernă se caracterizează printr-un standard profesional ridicat, care trebuie să
se regăsească în calitatea muncii, în rezultatele obţinute şi în serviciile prestate, în cultura
administrativă, în stabilitatea şi neutralitatea politică a funcţionarilor publici. Crearea unei funcţii
publice profesioniste şi a unui sistem de formare continuă pentru toţi angajaţii din administraţia
publică sunt cerinţe esenţiale ale profesionalizării.
Pentru formularea unor strategii realiste, coerente şi explicite, generatoare de efecte substanţiale
este necesară cunoaşterea şi luarea în considerare a unor factori precum:
1. necesitatea creării unei administraţii publice capabilă să sprijine procesul de integrare in
sistemul de valori european şi internaţional
2. necesitatea creării unui corp de funcţionari publici profesionişti, capabil să asigure
funcţionarea unei administraţii publice eficiente, aflată într-o continuă transformare şi
adaptare.
3. necesitatea amplificării introducerii noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării
4. necesitatea consultării permanente a principalilor actori implicaţi în gestiunea funcţiei
publice şi a funcţionarilor publici
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În faţa provocărilor şi a oportunităţilor aduse de globalizare, a evoluţiei rapide a tehnologiilor, a
modificărilor demografice, a creşterii aşteptărilor cetăţenilor şi a competiţiei din partea sectorului
privat, administrația publică trebuie să înveţe să-și îmbunătățească imaginea, să își eficientizeze
serviciile și să știe să rezolve situațiile conflictuale.
Cetățeanul este cel mai important factor în exercitarea rolului administrației publice locale și de
aceea este necesar un management eficient, crearea și menţinerea permanentă a unei imagini
pozitive a unității administrativ-teritoriale, precum și soluţionarea disputelor și conflictelor care
apar în munca în slujba cetățeanului.
Conţinutul, dar şi calitatea managementului este generat în cea mai mare parte de performanţa şi
competitivitatea organizaţilor, întrucât se poate observa la nivel mondial că doar acei manageri
care dispun de o capacitate managerială corespunzătoare vor putea fi în măsură să conducă cu
succes şi să gestioneze activităţile propriilor organizaţii.
Măsurarea performanței a cunoscut în ultimii ani un interes ridicat acordat din partea instituțiilor
publice, dar și a sectorului neguvernamental, ca urmare a dorinței de a crește eficiența și
eficacitatea sistemului public, dar și a creșterii nivelului de competitivitate între diferitele
instituții furnizoare de servicii.
Din perspectiva managementului public, instituţiile şi autorităţile publice se constituie ca un
subsistem al sistemului social global şi funcţionează pentru a contribui la satisfacerea intereselor
publice generale şi specifice.
Sistemul organizatoric al sectorului public reuneşte totalitatea componentelor organizatorice
identificate în fiecare din domeniile distincte ale sectorului public într-o ţară, respectiv:
administraţie, sănătate, învăţământ, cultură şi artă, sport, economie, transport, turism etc., care,
prin activităţile desfăşurate în cadrul lor, contribuie la creşterea gradului de satisfacere a
intereselor publice generale şi specifice în condiţii de eficienţă economică.
În accepţiunea specialiştilor în domeniul managementului public respectarea principiilor
fundamentale ale managementului public necesită o riguroasă determinare a numărului şi
structurii compartimentelor operaţionale şi funcţionale, astfel ca să existe un grad ridicat de
funcţionalitate şi o orientare a conţinutului activităţii desfăşurate în cadrul lor către ceea ce piaţa
serviciilor şi ceilalţi stakeholderi ai instituţiei şi autorităţii publice aşteaptă.
Relaţiile organizatorice reprezintă legăturile care se stabilesc prin reglementări oficiale între
componentele structurii organizatorice din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice.
Relaţiile organizatorice asigură legătura între toate componentele structurii organizatorice ale
instituţiei.
Există un grad destul de ridicat de diferenţiere a relaţiilor organizatorice, care se stabilesc în
cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
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Astfel, reflectând complexitatea raporturilor ce se stabilesc între componentele primare şi cele
agregate ale structurii, în cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, relaţiile organizatorice se pot
divide în funcţie de conţinutul lor în patru categorii:
1. Relaţii de autoritate sunt legăturile instituite prin intermediul unor reglementări oficiale, acte
normative sau regulamente interne obligatorii.
În cadrul acestei categorii de relaţii există trei tipuri de relaţii:
-

Relaţii ierarhice, care exprimă raporturile stabilite între titularii de posturi şi funcţii
publice de conducere şi cei ai posturilor, respectiv funcţiilor publice de execuţie;

-

Relaţiile funcţionale rezultate din exercitarea autorităţii funcţionale de care dispun
anumite compartimente din cadrul instituţiei sau autorităţii publice;

-

Relaţii de stat major, care apar atunci când se deleagă sarcini, autoritatea şi
responsabilitatea aferentă de către titulari de funcţii publice de conducere de nivel
superior, către colective special constituite în instituţia publică pentru a participa la
elaborarea sau implementarea unor proiecte importante de interes public.

2. Relaţiile de cooperare se stabilesc între posturile situate pe acelaşi nivel ierarhic dar în
compartimente diferite, respectiv funcţionari publici din compartimente diferite sau din acelaşi
compartiment. Astfel de relaţii apar ca urmare a dezvoltării în comun a unor lucrări sau servicii
publice complexe;
3. Relaţiile de control se stabilesc şi se dezvoltă între compartimente specializate în efectuarea
controlului şi celelalte compartimente din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.
Aceste relaţii apar şi între titularii de posturi, funcţii publice de conducere şi funcţionarii cu
funcţii publice de execuţie subordonaţi direct unor manageri publici;
4. Relaţii de reprezentare se stabilesc între managerii publici de nivel superior din instituţia sau
autoritatea publică şi diverşii stakeholderi ai acestora.
Managerul este, de departe, cel mai important personaj al organizaţiei, indiferent de ipostazele în
care se află: director general, preşedinte, director executiv, vicepreşedinte, director de
departament, şef serviciu, şef birou, şef secţie etc. Acesta exercită procese de management cu
intensităţi variabile, în funcţie de poziţia ierarhică pe care o ocupă în configuraţia structurală a
organizaţiei, adică adoptă decizii, prin care influenţează deciziile şi acţiunile altor persoane.
O componentă majoră a managementului organizaţiei, rezultată direct din exercitarea proceselor
de management este subsistemul decizional, concretizat în deciziile manageriale şi mecanismele
de fundamentare şi adoptare a acestora. Este evident faptul că de calitatea deciziilor adoptate
responsabili sunt, în exclusivitate, managerii, iar de eficienţa lor, răspunzători sunt, în cea mai
mare parte, executanţii, adică cei care iniţiază acţiuni pentru aplicarea acestora.
În orice demers decizional-strategic, tactic sau operaţional, sunt valorificate date şi informaţii
pertinente, transmise operativ managerilor. De aici, importanţa subsistemului informaţional a
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managementului care, prin funcţia decizională, asigură suportul informaţional pentru
fundamentarea şi adoptarea deciziilor manageriale.
Cea de-a treia componentă o constituie subsistemul organizatoric care implică organizarea
formală şi informală. Evident, o mare atenţie trebuie acordată organizării formale, reflectată de
organizarea procesuală şi organizarea structurală, ce asigură suportul necesar pentru adoptarea
de decizii şi iniţierea de acţiuni orientate spre realizarea obiectivelor.
În sfârşit, conceperea şi funcţionarea celor trei componente manageriale nu sunt posibile fără un
instrumentar managerial adecvat şi unele metodologii corespunzătoare de proiectare/reproiectare
şi întreţinere a funcţionării managementului organizaţiei. Acestea din urmă dau consistenţă
subsistemului metodologico-managerial, considerat unanim ca fiind partea cea mai activă, cea
mai dinamică a managementului, componentă cu mare impact asupra gradului de eficienţă a
muncii managerilor.
Dacă eficienţa presupune existenţa unor efecte, în raport cauzal cu eforturile depuse pentru
obţinerea lor, eficacitatea constă în realizarea obiectivelor şi exercitarea sarcinilor manageriale
în condiţii temporale şi calitative prestabilite.
Managementul şi exercitarea sa nu reprezintă un scop în sine, ci un factor decisiv de amplificare
a eficienţei şi eficacităţii organizaţiei. Pentru a obţine performanţe la nivelul acesteia, este
necesar un management performant, prestat de manageri profesionişti.

4. Organizarea structurală în instituţiile şi autorităţile publice
Organizarea structurală constă în reprezentarea şi dispunerea elementelor organizării
procesuale într-o structura organizatorică adecvată fiecărui tip de instituţie sau autoritate publică
integrată în sectorul public.
Structura organizatorică se defineşte ca ansamblul persoanelor, al subdiviziunilor
organizatorice şi al relaţiilor dintre acestea astfel constituite şi reglementate încât să asigure
premisele organizatorice necesare obţinerii performanţelor dorite.
Problemele administrative pot fi soluţionate în bune condiţii dacă structurile organizatorice sunt
cât mai simple şi suficient de flexibile. Administraţia publică nu trebuie să fie o organizaţie
închisă, izolată de prefacerile din cadrul comunităţii pe care de fapt o serveşte.
Organizaţiile nu se mai pot baza pe vechile structuri, produse, servicii şi metode.
Nevoia constantă de schimbare şi managementul eficient al acestei schimbări constituie, fără
îndoială, cea mai grea încercare prin care trec organizaţiile publice.
Schimbarea organizaţionala presupune şi antrenează schimbarea la nivel general, de grup şi
individual, în ultimă instanţă, organizaţiile nu se vor putea adapta la o situaţie nouă dacă nu pot
influenţa comportamentul membrilor lor. Ori de câte ori se admite necesitatea schimbării în
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cadrul unei organizaţii şi se formulează natura exactă a acestei schimbări, este de datoria
managerilor să creeze mediul potrivit pentru schimbarea organizaţională.
Lipsa supleţei este în general o caracteristică negativă a managementului public şi explică
dificultatea şi riscul de a institui această formă de conducere care nu este capabilă să introducă
forme organizatorice mai dinamice. Fără indoială că există o doză de birocraţie în orice tip de
management îndreptat spre performanţă, dar dacă aceasta depăşeste un anumit prag, performanţa
se reduce.
Acest tip de structură nu favorizează independenţa creativă, ci generează de multe ori o mişcare
reglată fără schimbări evidente, care asigură conservarea organizaţiei. El permite o configuraţie
managerială care caută să evite schimbarea, conflictele, impotmolirile diverse şi variate în
dependenţele relaţionale care pun în joc subiectivitatea şi arbitrariul fiecăruia.
Problema imediată este aceea de a crea un suflu nou pentru a explora noile oportunităţi, în acest
sens, autorităţile au în sarcină stabilirea unor structuri-cadru de organizare suple şi eficiente
privind funcţionarea instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale, eficientizarea întregii
munci din aceste structuri.
În aceste condiţii, căutarea şi elaborarea celei mai bune structuri a organizaţiei ca mărime,
ierarhie şi funcţionalitate trebuie să fie o preocupare a tuturor managerilor organizaţiilor publice.
Structurile sunt importante intrucât ele sunt în mod real o expresie a proceselor de management,
mai ales a celor de coordonare şi control, care reflectă şi relaţiile dintre indivizi, grupuri şi
funcţii.
Trebuiesc îmbunătăţite procesele şi eliminată munca care nu este strict necesară. Aceste
schimbări poartă cu ele promisiunea unei creşteri semnificative a calităţii şi productivităţii.

5. Modernizarea managementului public
O condiţie deosebit de importantă pentru ridicarea performanţelor economico-sociale ale
organizaţiilor publice o constituie modernizarea managementului acestora.
Dezvoltarea puternică a serviciilor şi creşterea cheltuielilor publice implică adoptarea unor
măsuri de raţionalizare şi remodelare a structurii administraţiei publice şi de reducere sau de
menţinere în limite optime a cheltuielilor publice şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor.
Managementul public trebuie să caute soluţii raţionale ale rezolvării problemelor moderne
complexe şi asigurarea mijloacelor necesare realizării în bune condiţii a obiectivelor urmărite.
Mediul în care îşi desfăşoară activitatea organizaţiile publice este caracterizat prin schimbare.
Tehnologia avansează, necesităţile cetăţenilor se schimbă, cresc presiunile din partea guvernului,
a sindicatelor, a patronatelor şi a concurenţei, în interiorul organizaţiilor, necesităţile şi ţelurile
angajaţilor sunt şi ele în schimbare.
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Schimbarea este inevitabilă. Managerii trebuie să se pregătească pentru a o întâmpina şi a o
gestiona din mers. Ei trebuie:
• să cunoască şi să înţeleagă procesele schimbării, factorii şi forţele care produc schimbarea;
• să anticipeze consecinţele înfăptuirii schimbării planificate şi să aprecieze impactul asupra
angajaţilor şi asupra organizaţiei în ansamblu;
• să ţină cont de dificultatea cu care va fi acceptată schimbarea, de rezistenţa pe care o întâmpină
noul;
• să aibă capacitatea să gestioneze (planifice, implementeze şi menţine) schimbarea.
În organizaţiile publice, oamenii joacă un rol-cheie în managementul schimbării. Managerii
trebuie să fie capabili să iniţieze şi să gestioneze schimbarea şi să obţină angajamentul echipelor
lor. Actul conducerii cere nu numai pregătire complexă, dar şi dăruire, concentrare şi
responsabilitate maximă şi, nu în ultimul rând, atenţie şi respect faţă de subordonaţii,
colaboratorii lor.
Stiinta şi arta managementului conţin în ele o multitudine de reguli, metode şi proceduri pe care
cei ce se consideră chemaţi să asigure desfăşurarea eficientă a activităţii unei organizaţii trebuie
nu doar să le cunoască în profunzime, ci şi să le aplice.

6. Necesitatea dezvoltării sistemului de control intern/managerial în entităţile publice
În oricare entitate publică există un anumit sistem de control managerial, altfel funcţionarea
acesteia ar fi marcată de frecvente şi grave distorsiuni. Într-adevăr, fiecare conducător trebuie să
se organizeze şi să adopte anumite măsuri pentru a-şi conduce activitatea: definirea sarcinilor
individuale ale personalului, stabilirea metodelor de lucru, crearea unui sistem informaţional
adecvat, supervizarea activităţilor personalului etc., ceea ce nu înseamnă altceva decât instituirea
unui sistem propriu de control intern managerial.
Caracterul public al fondurilor şi al patrimoniului (dar şi în cazul elementelor patrimoniale aflate
în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ – teritoriale) pe care le gestionează o
entitate publică, impune ca sistemul de control intern al acesteia să fie dezvoltat, perfecţionat
până la nivelul care să permită managerului general/ordonatorului de credite, dar şi
responsabililor de la celelalte nivele ierarhice din cadrul entităţii, deţinerea unui cât mai bun
control asupra funcţionării entităţii publice, în ansamblul ei, precum şi a desfăşurării fiecărei
activităţi a acesteia, în scopul realizării obiectivelor fixate.
În România, definiţia controlului intern este reglementată la art. 2 lit. d) din Ordonanţa
Guvernului nr. 119/1999, republicată:
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“Controlul intern – ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv
auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările
legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta
include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile.”
Controlul intern este un proces dinamic care se adaptează continuu la modificările cu care se
confruntă o entitate, cu implicarea directă a conducerii şi personalului de la toate nivelurile
organizaţiei, pentru a identifica şi aborda riscurile şi pentru a asigura în mod rezonabil că
misiunea entităţii precum şi obiectivele generale au fost îndeplinite. Indiferent de natura sau
mărimea entităţii, eforturile depuse pentru aplicarea unui control intern satisfăcător sunt legate de
aplicarea unor bune practici, prin monitorizarea, evaluarea, adaptarea şi actualizarea continuă a
implementării acestora.
Controlul intern/managerial reprezintă limbajul comun al oricărui manager eficient, pentru
asigurarea succesului unei entităţi; include toate funcţiile managementului (organizarea,
planificarea, previziunea, coordonarea, controlul), regăsindu-se în toate microstructurile şi
activităţile unei organizaţii, fiind, în fapt, o stiinţă a conducerii.
Conceptul de responsabilitate manageriala
Definiţie: a exercita managementul unei organizaţii (entitate publică sau o structură
organizatorică a acesteia), în limitele unor constrângeri interne şi externe, în scopul realizării
eficace, eficiente şi în conformitate cu legea a obiectivelor stabilite, a comunica într-un mod
transparent despre acest lucru şi a răspunde pentru neîndeplinirea obligaţiilor manageriale în
conformitate cu tipul de răspundere juridică.
Principii fundamentale:
 Managerul general/ordonatorul de credite este responsabil de realizarea obiectivelor
entităţii;
 Managerul general/ordonatorul de credite îşi poate delega autoritatea fără a fi eliberat de
responsabilitatea generală;
 Nu există responsabilitate managerială fără autoritatea corespunzătoare;
 Responsabilitatea necesită transparenţă şi răspundere;
 Sistemul trebuie să se bazeze pe verificări şi măsuri corective în cadrul entităţii, dar şi pe
verificări externe.
Principii fundamentale ale oricarui sistem de control intern:
a) să fie adaptat dimensiunii, complexităţii şi mediului specific al entităţii;
b) să se aplice la toate nivelele de conducere şi la fiecare activitate/operaţiune;
c) să opereze cu “instrumentarul” adecvat deţinerii unui bun control;
d) să dea o asigurare rezonabilă că obiectivele vor fi atinse;
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e) costurile aferente sistemului de control intern nu trebuie să depăşească beneficiile rezultate din
aplicarea acestuia;
f) este guvernat de regulile minimale de management cuprinse în standardele de control intern.

7. Principiile dezvoltării durabile şi egalităţii de şanse
Dezvoltarea durabilă
Dezvoltarea durabilă este un concept foarte complex, care a pornit de la preocuparea faţă de
mediu, ideea fiind îmbogăţită în timp cu o dimensiune economică şi una socială.
Dezvoltarea durabilă urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea
generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi.
În vederea respectării principiilor dezvoltării durabile în activitatea implicată de realizare a
prezentului raport au fost luate si respectate următoarele măsuri:
-

Mesajele de e-mail legate de această activitate au fost tipărite numai în măsura în care a
fost strict necesar, făcându-se astfel economie de hârtie, toner, curent electric, spaţiu
îndosariere şi arhivare. De asemenea mesajele de e-mail conţin şi o notificare privind
tipărirea mesajului numai dacă este strict necesar;

-

Toate documentele create în vederea elaborarii raportului au fost realizate in variantă
electronică, şi doar după o verificare atentă au fost tipărite în varianta finală, facându-se
de asemenea economie de hârtie, toner, curent electric, spaţiu îndosariere şi arhivare;

-

În situaţia în care totuşi a fost necesară imprimarea unor documente de lucru s-a utilizat
hârtia faţă-verso, în vederea economiei de hârtie;

-

Se utilizează imprimante cu reîncărcare toner sau cerneală în vederea reducerii poluării
cu cartuşe, care se pot reutiliza;

-

Orice baterie electrică de la echipamentele IT ale firmei, după descărcarea completă, este
depusă în spaţiile de colectare special amenajate la multe magazine de profil din
Bucureşti;

-

În activitatea de cercetare au fost utilizate echipamente IT moderne: laptop-uri,
imprimante, cu consum redus de energie, nepoluante fonic sau în orice alt fel. De
asemenea se are în vedere procurarea altor echipamente numai de la furnizori autorizaţi,
care respectă principiile dezvoltării durabile;

-

Angajaţii sunt în permanenţă sensibilizaţi în vederea respectării tuturor principiilor
dezvoltării durabile, chiar într-o activitate de birou, prin: utilizarea energiei electriceiluminare birouri doar când este necesar, echipamentele pornite doar atunci când se
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lucrează cu ele, utilizarea autoturismelor firmei doar în scopul activităţilor firmei şi cu
maximă eficienţă a traseului;
-

Angajaţii sunt sfătuiţi şi mobilizaţi să vină şi cu alte iniţiative în sprijinul respectării
acestor principii. Orice economie de energie şi de resurse este şi în avantajul bunăstării
angajaţilor.

Egalitatea de şanse
Pe toată durata de desfăşurare a activităţilor în vederea realizării raportului s-a ţinut cont de
respectarea principiilor egalităţii de şanse:
-

Niciun fel de discriminare în activitatea de birou între angajaţi şi colaboratori pe criterii
de gen, rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, orientare
sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o
categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea,
înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul
politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice;

-

În modul de concepere a întrebărilor s-a avut de asemenea în vedere ca absolut nicio
întrebare să nu creeze senzaţia sau să conducă chiar la convingerea că se face vreo
discriminare de genul celor menţionate la paragraful anterior;

-

La cercetarea în teritoriu prin interviu, la selectarea localităţilor şi a persoanelor
respondente s-a avut de asemenea în vedere respectarea principiilor egalităţii de şanse;

-

La cercetarea prin chestionare unul dintre aspectele avute în vedere a fost şi respectarea
principiilor egalităţii de şanse;
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