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1. Introducere 
 
În România, funcţia de administrator public a fost introdusă prin Legea nr. 

286/2006 care modifică şi completează Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale. Cadrul legal oferit de această lege permite primarilor/preşedinţilor 
consiliilor judeţene să angajeze în baza unui contract de management un 
administrator public cu atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate al 
primarului/consiliului judeţean sau a serviciilor publice de interes local/judeţean şi 
care, prin delegare, să poată exercita calitatea de ordonator principal de credite. 
Administratorul public poate fi angajat la propunerea primarului/preşedintelui 
consiliului judeţean, cu aprobarea consiliului local/judeţean, ca urmare a unui 
concurs.  

 
La patru ani de la intrarea în vigoare a legii (în martie 2010), la nivelul 

ţării existau 175 de unităţi administrativ- teritoriale (UAT-uri) care aveau angajaţi 
administratori publici (12 la nivel de judeţ, 21 la nivel de municipiu, 26 la nivel de 
oraş şi 116 la nivel de comune), iar alte 245 de UAT-uri aveau în organigramă 
posturi vacante pentru această funcţie.   

 
Proiectul ”Administratorul public – factor de succes pentru un 

management eficient la nivel local”, cod SMIS 2985, cofinanţat din Fondul Social 
European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi 
implementat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Centrală 
pentru Reforma Administraţiei Publice - are ca scop dezvoltarea funcţiei de 
administrator public. Acest lucru se doreşte a fi realizat prin ”creşterea gradului de 
informare asupra beneficiilor rezultate în urma angajării de administratori publici 
şi prin sprijinirea formării unei reţele operaţionale a administratorilor publici”1. 
Aceste obiective au ca suport unele dintre activităţile ce se doresc a fi desfăşurate 
în cadrul proiectului: realizarea unui Manual al administratorului public,  
organizarea  de ateliere de lucru cu autorităţile locale interesate de înfiinţarea 
funcţiei de administrator public, organizarea unor sesiuni de formare a 
administratorilor publici precum şi realizarea de scurte stagii practice pentru 
administratori publici în state membre ale Uniunii Europene. Toate aceste 
activităţi sunt prevăzute în cadrul Contractului de prestare de servicii nr. 

                                                            
1 Caiet de sarcini, Achiziţie de servicii de asistenţă tehnică în vederea dezvoltării funcţiei de 
administrator public şi a formării unei reţele operaţionale a administratorilor publici necesare 
implementării proiectului „Administratorul public – factor de succes pentru un management 
eficient la nivel local”cod SMIS 2985. 
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240.083/20.07.2010 de asistenţă tehnică încheiat între Ministerul Administraţiei şi 
Internelor şi S.I.C.I. Dominus s.l.. 

 
Pentru a avea un impact al tuturor acestor activităţi, dar şi pentru ca 

acestea să fie îndreptate către persoanele care au nevoie să beneficieze în cea mai 
mare măsură de pe urma acestora este nevoie de informaţii bazate pe evidenţe 
privind modul în care administratorii publici din România îşi desfăşoară 
activitatea precum şi nevoile pe care aceştia le au. Studiul de faţă, componentă a 
aceluiaşi proiect, îşi propune să reprezinte suportul pentru activităţile menţionate 
mai sus. În consecinţă, studiul are două obiective principale: pe de o parte să 
descrie cât mai fidel atribuţiile concrete ale administratorilor publici (serviciile 
coordonate, departamentele de care sunt responsabili, relaţia cu diferite instituţii 
etc.) şi pe de altă parte să evidenţieze nevoile reale ale acestora (prin analiza 
experienţei profesionale, a constrângerilor structurale şi a nevoilor resimţite de 
informare şi training).  

 
Studiul prezintă pentru început deciziile metodologice ce au stat la baza 

realizării sale, opţiunile existente dintre care au fost alese cele mai bune soluţii, 
precum şi detalierea modului în care a fost realizată efectiv cercetarea. Studiul 
include în continuare descrierea experienţei administratorilor publici – începând 
cu experienţa anterioară ocupării postului de administrator public, experienţa 
profesională din prezent şi terminând cu nevoia percepută de cursuri de 
specializare şi cu dorinţa de implicare în proiect. Sunt prezentate apoi atribuţiile 
administratorilor publici, ce sunt sintetizate în cele mai importante sarcini şi 
realizări ale administratorilor publici (conform menţiunilor persoanelor 
intervievate). 

Capitolul se încheie prin analiza modului în care sunt evaluaţi 
administratorii publici în prezent. 

Ultimele două capitole descriptive se referă la constrângerile structurale 
ale activităţii administratorilor publici (procedurile legale, resursele 
umane/financiare, autonomia în desfăşurarea activităţii sau receptivitatea 
angajaţilor la schimbare) şi la imaginea publică a administratorului public. Studiul 
se încheie cu un capitol de concluzii care prezintă principalele rezultate ale 
cercetării.  
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2. Metodologia cercetării 
 

Studiul are la bază o cercetare de teren realizată în două etape – într-o 
primă fază a fost realizată o cercetare prin sondaj pentru a avea o descriere cât mai 
fidelă a activităţilor şi nevoilor administratorilor publici şi apoi, în ce-a dea doua 
fază, a fost implementată o cercetare calitativă pentru a intra în profunzimea 
tematicii analizate, pentru a înţelege mai bine motivele din spatele unor răspunsuri 
din chestionar dar şi pentru a putea răspunde la întrebări care nu puteau fi 
abordate decât cu ajutorul interviurilor semi-structurate (întrebări privind modul 
în care s-a luat decizia de a angaja un administrator public, informaţii privind 
relaţiile dintre colegi/subalterni şi administratorii publici etc.).  

 
2.1. Cercetarea cantitativă 

 
Cercetarea cantitativă a constat în realizarea de chestionare cu trei grupuri 

ţintă:  
1. Administratorii publici. Temele de chestionar pentru acest grup au vizat 

experienţa profesională a administratorului public (atât cea anterioară 
ocupării postului, cât şi cea din prezent), nevoile de pregătire/calificare ale 
acestuia şi disponibilitatea de a participa la activităţile proiectului 
desfăşurate în acest sens, atribuţiile şi realizările administratorului public în 
cadrul instituţiei din care face parte, constrângerile structurale şi obstacolele 
activităţii administratorului public, imaginea publică a acestei poziţii, 
modalităţile de evaluare etc. 

2. Superiorii administratorilor publici (primari sau preşedinţi de consilii 
judeţene). Pentru a avea o perspectivă în oglindă au fost adaptate o parte 
dintre întrebările adresate administratorilor publici. În plus, au fost detaliate 
întrebări sau adăugate teme noi precum perspectiva superiorului privind 
eficienţa administratorului public, schimbările în atribuţiie curente ale 
administratorului public pe care superiorul ar dori să le implementeze etc.   

3. Subalterni ai administratorilor publici. În acest caz, chestionarul 
urmăreşte un număr mai redus de teme – centrându-se doar pe aspectele 
despre care subalternii pot avea cunoştinţă şi care sunt relevante pentru 
descrierea activităţii administratorului public în relaţia cu subordonaţii. În 
mod specific, întrebările au vizat atribuţiile administratorului public (în 
special cele referitoare la departamentul din care subalternul face parte), 
schimbările/realizările produse de acesta în cadrul departamentului, 
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calitatea relaţiilor administratorului public cu subalternii şi perspectiva 
postului în următorii ani.  
 
Colectarea datelor s-a realizat prin utilizarea chestionarelor 

autoadministrate prin poştă în perioada 27 septembrie - 29 octombrie 2010 
(pentru o expunere a argumentelor privind alegerea acestei metode vezi Caseta 1). 

În mod specific cercetarea cantitativă a avut următoarele patru etape: 
a. Trimiterea chestionarelor prin poştă în fiecare unitate administrativ 

teritorială în care existau informaţii privind angajarea anterioară a unui 
administrator public (27-28 septembrie 2010). În fiecare plic trimis au fost 
incluse 4 chestionare: unul pentru superiorul ierarhic, unul pentru 
administratorul public şi două pentru subalternii administratorului public. 
Pentru a păstra confidenţialitatea răspunsurilor, fiecare chestionar a fost 
introdus la rândul lui într-un plic ce urma să fie sigilat imediat după 
completare (atât în scrisoarea de prezentare a studiului ce însoţea 
chestionarele cât şi pe plicuri era menţionată rugămintea de a sigila 
plicurile după completarea chestionarului). Un alt plic timbrat suficient de 
mare pentru a include cele patru plicuri cu chestionarele completate a fost 
trimis, având specificată la adresa destinatarului Ministerul Administraţiei 
şi Internelor, Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice, 
Piaţa Revoluţiei nr. 1A, Bucureşti, sect. 1.  

b. Transmiterea unui fax către primarii/preşedinţii consiliilor judeţene în zilele 
în care s-au trimis chestionarele prin poştă (faxul nu a fost trimis mai 
devreme pentru a ne asigura că primarii/preşedinţii consiliilor judeţene vor 
asocia faxul cu chestionarele primite).  

c. Contactarea telefonică a acestora de către membrii echipei de asistenţă 
tehnică pentru confirmarea primirii chestionarelor şi pentru explicarea 
importanţei completării acestora (4-5 octombrie 2010).  

d. Colectarea chestionarelor, verificarea acestora şi contactarea telefonică 
ulterioară doar a autorităţilor din unităţile administrativ teritoriale care nu 
trimiseseră încă plicurile cu chestionarele completate, în vederea creşterii 
ratei de răspuns (6 octombrie - 29 octombrie 2010).  
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Caseta 1. Aspecte metodologice ce justifică alegerea chestionarelor 
autoadministrate prin poştă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelul de mai jos sintetizează situaţia chestionarelor trimise, precum şi 
rezultatele obţinute. 

1. Răspândirea foarte mare la nivelul ţării a unităţilor administrativ teritoriale 
care au angajaţi administratori publici, fapt ce ar fi făcut extrem de costisitoare 
aplicarea chestionarelor cu operator (prin interviuri face-to-face).  

2. Complexitatea temelor urmărite şi numărul relativ mare de întrebări. Aceste 
aspecte ar fi făcut intervievarea prin telefon dificilă (ar fi putut apărea dificultăţi 
de înţelegere a întrebărilor, abandonul intervievatului, efecte de listă în alegerea 
răspunsurilor etc.) iar calitatea datelor colectate ar fi fost astfel afectată. Numărul 
mare de pagini de chestionar (10 pagini pentru administratorii publici, 6 pentru 
superiori şi 4 pentru subordonaţi) ar fi făcut ineficientă şi trimiterea generalizată a 
chestionarului prin fax (s-ar fi putut pierde pagini la trimitere, ar fi apărut pagini 
goale, etc.). Aceleaşi probleme ar fi putut apărea şi la primirea chestionarelor. În 
plus, primirea unui mare număr de chestionare pe un singur număr de fax într-un 
timp relativ scurt ar fi putut în sine crea probleme de recepţie a chestionarelor (ton 
ocupat, pagini care nu sunt recepţionate etc.).  

3. Importanţa asigurării confidenţialităţii răspunsurilor. O parte importantă a 
întrebărilor au fost de evaluare a performanţei administratorilor publici 
(autoevaluare sau evaluare din partea subalternilor sau superiorilor), ceea ce face 
ca respondenţii să fie puternic tentaţi să dea răspunsuri dezirabile social. Deşi 
această situaţie este probabilă indiferent de metoda de aplicare, este extrem de 
important pentru calitatea răspunsurilor ca modalitatea de culegere a datelor să 
minimizeze amploarea ei.  

4. Importanţa primirii chestionarelor completate din partea tuturor celor trei 
grupuri ţintă. Pentru îndeplinirea acestei cerinţe este important să se asigure 
fluxul optim de distribuire a chestionarelor. Cea mai eficientă strategie din acest 
punct de vedere pare a fi cea prin care primarul /preşedintele consiliului judeţean 
să primească toate chestionarele şi să le trimită către respondenţi (în felul acesta 
subalternii administratorului public nu vor simţi completarea chestionarului ca o 
sarcină primită direct de la administratorul public, iar primarul/preşedintele 
consiliului judeţean nu va privi acest demers ca o cerinţă din partea unui 
subaltern). În plus şi colectarea datelor este mai eficientă întrucât ar exista o 
singură persoană care să colecteze toate chestionarele la nivelul unei primării/unui 
consiliu judeţean şi care să le trimită către responsabilii de studiu. 

5. Cele trei chestionare au avut formatul specific metodei ”pen-and-paper” (fie 
prin administrare cu operator sau prin autoadministrare pe hârtie). Chestionarele 
de acest tip completate prin e-mail cresc riscul de non-răspuns la anumite 
întrebări, marcarea incorectă a răspunsurilor, saltul peste anumite întrebări sau 
neobservarea filtrelor etc.  În plus, ne aşteptam ca o bună parte a respondenţilor 
(în special a celor din mediul rural, dar nu numai) să prefere completarea 
chestionarelor tipărite celei pe calculator.  
 



14 
 

Tabelul 1. Situaţia trimiterii / primirii chestionarelor   

 
Introducerea şi analiza datelor 

Pentru minimizarea erorilor de introducere a datelor, structurile bazelor de 
date au fost construite în Microsoft Access. În felul acesta, ne-am asigurat că toate 
câmpurile sunt completate, valorile introduse nu sunt în afara intervalului acceptat 
de întrebare, non-răspunsurile au codurile corecte, etc. De asemenea au fost 
programate salturi pentru a ne asigura că nu sunt introduse valori în mod eronat.  

Răspunsurile la întrebările deschise au fost introduse ca atare pentru a nu 
se pierde informaţia şi au fost ulterior codificate. Bazele de date astfel obţinute au 
fost transferate în SPSS şi au fost etichetate (atât variabilele cât şi valorile 
variabilelor). Datele cantitative au fost prelucrate în SPSS, fiind realizate atât 
frecvenţe simple pentru descrierea aspectelor urmărite, cât şi asocieri/corelaţii 
între variabilele analizate şi tipul unităţii administrativ-teritoriale.  

 
 

2.2. Cercetarea calitativă 
 
Pentru a completa informaţia de tip cantitativ, dar şi pentru a înţelege 

răspunsurile respondenţilor/mecanismele prin care deciziile la nivel local au loc, 
s-a realizat o etapă de cercetare calitativă la finalul colectării chestionarelor (în 
perioada 26 octombrie-2 noiembrie 2010). Această etapă a fost realizată în această 
perioadă pentru a se putea merge în unităţile administrativ teritoriale care au 
răspuns anterior la chestionare şi pentru a se putea selecta unităţile administrativ 
teritoriale relevante în funcţie de răspunsurile la întrebări.  

 Comune Oraşe Municipii Judeţe Total 

Plicuri trimise 116 26 21 12 175 
Nr UAT - uri care au precizat 
că nu mai au administrator 
public 

    12 

Nr UAT - uri cu chestionare 
primite 

70 19 15 11 115 

Nr chestionare administratori 
publici 

68 17 13 11 109 

Nr chestionare superiori 67 18 13 9 107 
Nr chestionare subalterni 100 36 25 19 180 
Total chestionare primite 235 71 51 39 396 
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Unităţile administrativ teritoriale din care au fost selectate persoane pentru 
a fi intervievate au fost împărţite în trei categorii: 

a. Unităţi administrativ teritoriale selectate şi pentru studiile de caz ce vor 
reprezenta o parte importantă a Manualului Administratorului Public. Cele 
10 unităţi administrativ teritoriale incluse în această categorie au fost 
selectate pe baza informaţiei anterioare (obţinute de la actorii relevanţi sau 
din chestionarele completate), ce le recomandă pentru experienţa 
semnificativă, realizările importante etc. pe care autorităţile locale 
(primari/preşedinţi de consilii judeţene) le au. În aceste locaţii au fost 
realizate un număr mai mare de interviuri pentru a obţine şi informaţia 
necesară redactării studiilor de caz.  

b. Unităţi administrativ teritoriale selectate pentru realizarea de 
interviuri la sediul lor (în 40 de astfel de locaţii au fost realizate 
interviuri2).  

c. Unităţi administrativ teritoriale din partea cărora actorii relevanţi 
pentru acest studiu au fost invitaţi la sediul unităţilor administrativ 
teritoriale mai sus menţionate (la punctele a şi b) pentru a putea participa 
la interviuri. Deşi numărul UAT - urilor de la care au fost invitaţi 
reprezentanţi pentru interviuri a fost de 31, în final numărul UAT - urilor 
din care cel puţin un reprezentant s-a deplasat a fost de doar 5. Acest lucru 
poate fi explicat prin timpul foarte redus pe care primarii/presedinţii de 
consilii judeţene şi administratorii publici îl au în general dar şi prin 
constângerile de zile/ore impuse de prezenţa operatorilor în teritoriu.  
 

În unităţile administrativ teritoriale selectate au fost realizate interviuri (pe 
baza unor ghiduri de interviu semi-structurate specifice ce au urmat în mare 
tematica chestionarelor) cu diferiţi actori relevanţi:  

1. Superiorul administratorului public (primar/preşedinte de consiliu 
judeţean).  

2. Administratorul public.  
3. Subalterni ai administratorului public (din diferite departamente ale 

primăriei/consiliului judeţean sau din diferite servicii publice locale 
/judeţene coordonate de administratorul public).  

4. Colegi ai administratorului public 
 
 

                                                            
2 De fapt numărul unităţilor administrativ teritoriale în care s-au deplasat operatori pentru 
interviuri a fost de 41 însă în una dintre acestea autorităţile publice au refuzat să participe la studiu.  
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Tabelul 2. Situaţia unităţilor administrativ teritoriale vizitate / invitate 
pentru cercetarea calitativă şi numărul de interviuri realizate 

 
Pentru realizarea interviurilor au fost utilizaţi 17 operatori de interviu (6 

pentru UAT - urile selectate şi pentru studiile de caz şi 11 pentru celelalte 40 de 
UAT - uri) ce au fost supervizaţi de experţii cheie şi cei pe termen scurt, membri 
ai echipei de asistenţă tehnică. Interviurile au fost înregistrate, respondenţii fiind 
asiguraţi că informaţiile vor fi anonimizate (nu se va preciza numele localităţii în 
studiu şi nici o altă informaţie prin care să se poată identifica numele 
intervievatului). În cazul în care respondenţii au refuzat înregistrarea, 
intervievatorii şi-au notat informaţia relevantă pe parcursul interviului şi au 
completat-o la finalul acestuia (cu detaliile pe care nu au avut timp să le noteze).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Judeţe Municipii Oraşe Comune Total 
Studii de caz 2 3 3 2 10 
UAT - uri pentru interviuri  7 8 7 18 40 
UAT - uri invitate 0 1 6 24 31 
UAT - uri din care 
autorităţile au răspuns 
invitaţiilor 

0 0 2 3 5 

Număr de superiori 
intervievaţi 

3 3 7 15 28 

Număr de administratori 
publici intervievaţi 

9 10 11 23 53 

Număr de subalterni 
intervievaţi 

9 13 14 19 55 

Număr de colegi intervievaţi 14 15 15 27 71 
Total interviuri realizate 35 41 47 84 207 
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3. Experienţa profesională a administratorilor publici 
 
3.1. Angajarea administratorilor publici la nivelul unităţilor administrativ -
teritoriale 

 
Datele colectate la nivelul superiorilor ierarhici ai administratorilor publici 

ne arată că doar 3 UAT - uri au angajat un administrator public în 2006 (anul 
intrării în vigoare a Legii nr. 286/2006 care modifică şi completează Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale), aproape un sfert dintre UAT - urile 
chestionate au realizat acest lucru în 2007 şi alte 55% în 2008 (din anul 2006 până 
la sfârşitul anului 2008 angajându-se administratori publici la nivelul a 82% dintre 
UAT – urile chestionate) - Anexă - Tabelul 1. Datorită faptului că implementarea 
acestei iniţiative este de dată relativ recentă (şi că o bună parte a administratorilor 
publici au fost angajaţi după alegerile locale din anul 2008), marea majoritate a 
unităţilor administrativ-teritoriale (90%) au avut o singură persoană care a ocupat 
această poziţie (Anexă - Tabelul 2). Pentru cele 11 cazuri în care au fost angajaţi 
doi sau mai mulţi administratori publici la nivelul unei UAT au fost invocate 
motive precum: ”demisie”, ”numirea în funcţia de prefect; ocuparea prin 
concurs a unui alt post ca funcţionar public”, ”primul administrator public şi-a 
găsit un alt loc de muncă în alt domeniu de activitate”, ”finalizarea contractului 
de management” şi ”prin acordul părţilor”.  

Conform actului normativ care vizează înfiinţarea postului de 
administrator public acesta „… poate îndeplini, conform legii, în baza unui 
contract de management, încheiat în acest sens cu primarul/preşedintele 
consiliului judeţean atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a 
serviciilor publice de interes local/judeţean”. Cu toate acestea observăm că doar 
33% dintre administratorii publici au menţionat că lucrează cu contract de 
management pe perioadă determinată - Tabelul 1. Mai mult decât atât, 38% dintre 
administratorii publici au declarat că lucrează cu contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată (alţi 11% cu contract de management pe perioadă nedeterminată).  
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Tabelul 3. Situaţia contractuală a administratorilor publici 
 Frecvenţe 

absolute 
Procente3 

Cu contract de muncă pe perioadă 
nedeterminată 

40 38 

Cu contract de muncă pe perioadă determinată 19 18 
Cu contract de management pe perioada 
nedeterminată 

12 11 

Cu contract de management pe perioadă 
determinată 

35 33 

Total 106 100 
Sursa: Bază administratori publici 

 
Din totalul celor 54 de persoane ce lucrează cu contracte pe perioadă 

determinată, 84% (43 de respondenţi) au ca dată de încheiere a contractului anul 
2012, an al alegerilor parlamentare şi locale (Anexă - Tabelul 3). Cu toate acestea, 
doar un singur administrator public a declarat că nu crede că va avea contractul de 
muncă prelungit după această dată, majoritatea administratorilor publici 
declarându-se optimişti că vor continua pe aceaşi poziţie - 22% consideră că acest 
contract va fi cu siguranţă prelungit, 41% că va fi probabil prelungit, iar 36% nu 
pot aprecia (Anexă - Tabelul 4).   

Posibilitatea înfiinţării unei poziţii de administrator public a constituit 
pentru conducerea unităţilor administrativ-teritoriale o oportunitate pentru 
satisfacerea nevoilor specifice la nivelul comunităţii şi a organizaţiei, în condiţiile 
unei flexibilităţi legislative destul de ridicate. Cele mai importante nevoi la care 
răspunde o astfel de poziţie sunt cele privitoare la eficientizarea sau creşterea 
calităţii actului administrativ precum şi atragerea şi gestionarea fondurilor 
extrabugetare. Alte categorii de nevoi vizate de conducerile UAT - urile sunt 
elaborarea/gestionarea de planuri şi strategii la nivel local şi gestionarea 
achiziţiilor publice -  

Anexă - Tabelul 5. Aproximativ 90% dintre primarii/preşedinţii de consilii 
judeţene care au răspuns la studiu au apreciat că nevoile pentru care au fost 
înfiinţate poziţiile de administrator public au fost satisfăcute în mare măsură sau 
chiar în totalitate (Graficul 1) 

 
 

                                                            
3 Sumele procentelor din tabele pot fi diferite de 100 datorită rotunjirilor fără zecimale. 
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Graficul 1. În ce măsură apreciaţi, în prezent, că nevoile [care au stat 
la baza înfiinţării postului de administrator public] au fost satisfăcute? 

 
Sursa: Bază superiori 
 
3.2. Experienţa profesională anterioară ocupării funcţiei de administrator public 

 
În condiţiile înfiinţării postului de administrator public, noi dimensiuni 

devin relevante pentru creşterea eficienţei şi calităţii actului administrativ. Profilul 
profesional, atribuţiile şi nevoile profesionale ale persoanelor care vor ocupa 
această poziţie sunt aspecte semnificative pentru implementarea şi funcţionarea 
adecvată a noii poziţii. În acest sens, în vederea constituirii profilului profesional 
al administratorilor publici au fost culese date cu privire la: nivelul studiilor, 
instituţiile de învăţământ absolvite, experienţa profesională anterioară, cursurile 
de specializare absolvite, cunoştinţe generale de operare a calculatorului precum şi 
nivelul de cunoaştere a unor limbi străine de circulaţie internaţională.  

O primă componentă a profilului profesional este cea a nivelului studiilor 
absolvite şi a specializărilor. Datele calitative referitoare la nivelul minim de 
educaţie subliniază importanţa absolvirii studiilor superioare pentru o bună 
desfăşurare a activităţilor administratorului public.  
 
 

În condiţiile în care atribuţiile administratorului public presupun un nivel 
ridicat de responsabilitate şi solicitare, observăm că un procent de 18% dintre 

”Studii superioare fără discuţie, dar aici aş face o separare, nu neapărat studii 
superioare de lungă durată sau scurtă durată, studii superioare pentru că îi conferă 
administratorului public un nivel suficient de înţelegere a problemelor cu care se 
confruntă.” (Administrator public, Comună) 
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respondenţi nu au absolvit studii superioare (12% au absolvit doar liceul, iar alţi 
6% au absolvit doar şcoală post-liceală sau tehnică de maiştri). Observăm 
totodată, că 18 dintre cei 19 administratori publici din această categorie au 
contracte de muncă la nivelul comunelor.  

 
Graficul 2. Distribuţia nivelului de studii absolvite de administratorii 

publici, (%) 

 
Cele mai multe persoane cu studii superioare au absolvit o facultate cu 

profil real-tehnic (34%), 24% ştiinţe economice, 20% o facultate de drept/ştiinţe 
juridice, iar alţi 13% ştiinţe politice şi administrative – restul de 9% au alte 
specializări (Anexă - Tabelul 6). Este important să vedem în continuare care este 
profilul studiilor postuniversitare ale administratorilor publici (în condiţiile în care 
45% dintre aceştia au un asemenea nivel de educaţie) - Anexă - Tabelul 7. Cea 
mai mare parte a acestui segment s-au orientat către o specializare în domeniul 
ştiinţelor administrative şi managementului (60%) şi alţi 17% către ştiinţe 
economice.  

Una dintre dimensiunile relevante ale educaţiei în acest context îl 
reprezintă orientarea administratorilor publici către perfecţionarea continuă, prin 
participarea la cursuri şi traininguri. Un prim indicator în acest sens îl reprezintă 
numărul de cursuri de perfecţionare absolvite. Datele ne arată că 64% dintre 
administratorii publici nu au participat la nici un curs de perfecţionare şi că 15% 
au participat la doar un curs de acest tip - Anexă - Tabelul 8. Informaţia este 
completată de domeniul în care au fost realizate perfecţionările pentru cei care au 
participat la astfel de cursuri. Majoritatea administratorilor publici au parcurs 
cursuri de perfecţionare în domeniul finanţelor, al achiziţiilor publice şi al 
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managementului proiectelor în conformitate cu tipurile de activităţi şi provocările 
profesionale ridicate de acestea, specifice poziţiei de administrator public - 
Tabelul 4.  

 
Tabelul 4. Domeniile în care s-au realizat perfecţionările 

administratorilor publici, (%) 
 Frecvenţe absolute Procente4 
Achiziţii publice, finanţe 16 43 
Management de proiect 14 38 
Managementul administraţiei publice, servicii 
publice 

10 27 

Management, comunicare, resurse umane 9 24 
ECDL 4 11 
Limbi străine 3 8 
Alte domenii 14 38 
Număr total de respondenţi 37  

Sursa: Bază administratori publici 
 

Un predictor important pentru profesionalism şi performanţă în activitate, 
devansând şi compensând rolul studiilor formale şi al cursurilor de perfecţionare, 
îl reprezintă experienţa profesională. Aceasta este măsurată în acest studiu prin 
raportare la vechime conform cărţii de muncă şi experienţa (în ani) în domenii 
relevante activităţii de administrator public. În mod special a fost urmărită, 
datorită importanţei esenţiale pentru dezvoltare, experienţa în scrierea şi 
gestionarea de proiecte din fonduri internaţionale. 

Aproape două treimi dintre administratorii  publici au o vechime de peste 
16 ani în muncă (40% dintre administratori au peste 20 de ani de vechime pe 
cartea de muncă). Mediul rural pare să fie dezavantajat sub acest aspect în măsura 
în care toţi cei care au sub 4 ani vechime sunt administratori publici în comune. 

 
 
 
 
 
 

                                                            
4  Întrucât întrebarea este cu răspuns multiplu (fiecare respondent putând menţiona mai mult de un 
domeniu), suma procentelor este mai mare de 100.   
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Tabelul 5. Ce vechime (în ani împliniţi) pe cartea de muncă aveaţi când 
v-aţi angajat pe poziţia de administrator public? 

 Frecvenţe absolute Procente 
Fără vechime 7 7 
Între 1-4 ani 12 11 
Între 5-10 ani 13 12 
Între 11-15 ani 15 14 
Între 16-20 17 16 
Peste 20 ani vechime 43 40 
Total 107 100 

Sursa: Bază administratori publici 
 
Sub aspectul tipului de activitate desfăşurată, administratorii publici 

angajaţi au ocupat, anterior poziţiei de actuale, în majoritatea cazurilor, posturi de 
conducere (58% dintre aceştia), 14% poziţii de consultanţă şi 28% funcţii de 
execuţie -  

Anexă - Tabelul 9. Datele calitative indică importanţa experienţei de 
conducere în contextul spectrului bogat de atribuţii de tip administrativ, de 
coordonare şi management.   

 
 
 
 
 
 

 
Atribuţiile ce pot fi delegate administratorului public prin lege (cea  de 

exercitare a calităţii de ordonator principal de credite, de cooordonare a aparatului 
de specialitate sau de coordonare a serviciilor publice de interes local/judeţean) 
presupun sarcini complexe ce necesită experienţă în sfera managementului 
resurselor umane, a managementului financiar, a planificării strategice5 etc. Datele 
ne arată că în toate aceste domenii (exceptând experienţa în funcţii de conducere 
confirmată şi anterior) două treimi dintre administratorii publici au experienţă 
minimă (Tabelul 6). Analiza pe tipuri de UAT - uri ne arată că există diferenţe 

                                                            
5 A se vedea în acest sens recomandările privind elaborarea fişei postului din Ghidul 
administratorului public, 2007. Ministerul Administraţiei şi Internelor, 
http://modernizare.mai.gov.ro/documente/GhidAP23.04.07.pdf .  

”Cred că ar trebui, în primul rand, experienţă în funcţii de conducere. Probabil să 
aibă experienţă, zic eu, şi în administraţie şi cel puţin ceva studii în administraţie 
pentru ca să faci administratie, nu e aşa uşor să..Cred că astea ar fi: experienţă în 
administraţie de cel puţin 2 ani de zile, zic eu, funcţii de conducere, cel puţin 2 ani de 
zile şi lucrul cu omul. Lucrul cu resursele umane.” (Administrator public, Oraş) 

 

http://modernizare.mai.gov.ro/documente/GhidAP23.04.07.pdf
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semnificative între acestea - Anexă - Tabelul 10. Cel mai ridicat grad de 
experienţă apare în cazul judeţelor pentru toate domeniile menţionate anterior. 
Astfel, dacă doar un respondent din 10 de la nivelul judeţului6 nu avea experienţă 
în managementul resurselor umane, procentul este de 62% la nivelul municipiilor, 
53% la nivelul oraşelor şi 75% în cazul comunelor. În general, acelaşi pattern al 
diferenţelor între judeţ, municipii şi oraşe şi comune se păstrează şi pentru 
celelalte domenii de interes. Mai mult decât atât, este relevant să observăm că şi în 
cazul funcţiilor de conducere (în care procentul total al persoanelor fără experienţă 
este mai scăzut) există diferenţe semnificative între comune şi celelalte UAT - uri 
– dacă în cazul comunelor 52% dintre respondenţi au menţionat că nu au avut la 
angajare experienţă în coordonarea a cel puţin cinci persoane, în cazul celorlalte 
tipuri de UAT - uri o singură persoană (de la nivelul unui municipiu) a menţionat 
lipsa de experienţă. 

 
Tabelul 6. Numărul de ani de experienţă în diferite domenii la 

momentul angajării pe poziţia de administrator public, (%) 
 0 

ani 
1-5 
ani 

6-10 
ani 

11-15 
ani 

16+ 
ani 

Total N 
Total 

Managementul resurselor umane 64 15 10 4 7 100 105 
Managementul proiectelor finanţate 
din fonduri internaţionale 

66 23 10 2 0 100 105 

Managementul financiar în sectorul 
public 

67 20 7 3 4 100 105 

Funcţii de conducere (cel puţin 5 
persoane) 

33 19 14 9 25 100 105 

Planificarea strategică (elaborare de 
planuri şi strategii de dezvoltare) 

64 17 10 7 2 100 106 

Activitate în administraţia publică 
locală la nivel de decizie 

53 28 10 4 5 100 106 

 Sursa: Bază administratori publici 
 
 
 
 
 
 

                                                            
6 Numărul total de cazuri este de 10 şi nu de 11, întrucât unul dintre respondenţii de la nivelul 
judeţelor nu a răspuns la întrebare.  
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Posibilităţile de dezvoltare locală durabilă sunt puternic influenţate de 

capacitatea comunităţilor şi a instituţiilor administrative de atragere, gestionare 
optimă a fondurilor extrabugetare şi de implementare eficientă a unor programe 
finanţate din fonduri europene. Din aceste considerente, unul dintre indicatori este 
reprezentat de experienţa în scrierea de propuneri de finanţare. Datele ne arată că 
anterior angajării ca administratori publici, două treimi dintre aceştia (61%) nu au 
participat la scrierea unor astfel de propuneri. Contrar aşteptărilor, acest procent 
nu variază în funcţie de tipul de unitate administrativ teritorială, cu excepţia 
administratorilor de la nivelul judeţelor. În acest caz, 8 din 11 administratori 
publici au fost antrenaţi într-un astfel de demers.  

Un punct important în alegerea cursurilor de perfecţionare şi în stimularea 
ratei de participare îl reprezintă evaluarea şi autoevaluarea competenţelor 
administratorilor publici. Cu precauţiile de rigoare, datorate subiectivismului 
inerent unor astfel de proceduri, autoevaluarea poate contribui la identificarea 
profilului profesional al administratorului public. Au fost investigate în acest sens 
autoevaluările administratorilor publici cu privire la nivelul de pregătire în 
domenii importante pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii şi a 
îndeplinirii performante a atribuţiilor - Anexă - Tabelul 11. Astfel, datele indică o 
autoevaluare pozitivă a nivelului de pregătire pe toate dimensiunile propuse. 

”Eu cred că în primul rând pregătirea, experienţa măcar de 5 ani de zile în domeniu 
şi să stăpânească foarte bine legislaţia. Aici, în domeniul legislaţiei, cred că sunt 
puţin deficitar, bine ar fi ca această funcţie să fie ocupată de oameni care au o 
pregătire bună în managementul administraţiei publice sau chiar oameni care au 
terminat Dreptul şi se pricep în legislaţie, pentru că la orice pas te loveşti de lege şi 
legile acum sunt unele mai întortocheate, unele cu portiţe - trebuie învăţată legislaţia, 
cred că e una din condiţiile de bază a acestui serviciu, ca administrator public.” 
(Administrator public, Comună) 
”Cred ca una din cerinţele obligatorii ar fi să aibă studii superioare, neapărat, de 
preferat studii economice sau tehnice, pentru că nu văd un administrator public 
....sunt şi excepţii...să îşi facă cu brio munca fiind profesor sau altceva care nu are 
legătură ..... Să aibă o experienţă, zic eu, de minim 4-5 ani de conducător, să fi avut 
în subordine mai mulţi subordonaţi si o activitate care să reiasă că e bun 
organizator. Iarăşi să aibă calităţi de relaţionare cu cei din jur, să colaboreze, să 
aibă răbdare, să fie maleabil, să se adapteze şi la situaţii neprevăzute. Şi zic eu că 
foarte mult ajută faptul că are experienţă şi în administraţia publică, a fost anterior 
pe un post în cadrul administraţiei publice. Şi nu în ultimul rând , zic eu....să 
stăpânească măcar în mare calculatorul. ”(Administrator public, Comună) 
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Nivelul cel mai înalt al evaluărilor este atins în cazul experienţei în domeniul 
cordonării şi conducerii. În toate celelalte cazuri administratorii publici s-au 
autoevaluat ca fiind pregătiţi şi foarte pregătiţi în procent de peste 70%. Superiorii 
administratorilor publici susţin în procente aproximativ similare, uşor mai mari, 
autoevaluările realizate de administratorii publici. (Anexă - Tabelul 12). Această 
imagine, pozitiv conturată, pare într-o oarecare măsură disonantă în raport cu 
specializările din timpul studiilor, dar şi cu numărul redus de cursuri de 
perfecţionare urmate.  

Deşi nu vizează în mod direct atribuţiile administratorului public, 
cunoaşterea la un nivel acceptabil a operării pe calculator, precum şi a unei limbi 
străine de circulaţie internaţională devin condiţii constrângătoare în condiţiile 
tehnologizării, nevoilor de documentare şi comunicare în spaţiul european şi 
global. Majoritatea administratorilor publici declară că posedă în mare şi foarte 
mare măsură cunoştinţele de bază în operarea calculatorului. Totuşi datele 
specifice par să-i contrazică, respectiv un sfert dintre respondenţi au cunoştinţe 
parţiale de a naviga pe Internet (au declarat că ştiu să navigheze pe Internet cel 
mult într-o oarecare măsură) şi un procent apropiat au dificultăţi în redactarea 
unui document în Microsoft Word. Mai mult decât atât, aproape 40% dintre ei au 
cunoştinţe limitate de calcul în Microsoft Excel (deşi prin natura poziţiei, o bună 
parte a sarcinilor de natură financiară pot implica cunoaşterea unui astfel de 
program). Datele dezagregate pe tipuri de UAT - uri ne indică din nou diferenţe 
puternice între comune şi judeţe/municipii/oraşe - Anexă - Tabelul 13. 
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Tabelul 7. În ce măsură aveţi cunostinţe necesare pentru a…, (%) 

 Deloc În 
mică 

măsură 

Oarecum În 
mare 

masură 

În foarte 
mare 

măsură 

Total Total 
N 

naviga pe Internet 2 7 17 29 45 100 107 
redacta un document in 
Word 

1 9 12 28 51 100 107 

face calcule în Excel 6 13 22 27 32 100 107 
realiza o prezentare în 
PowerPoint 

9 22 22 19 27 100 107 

lucra cu baze de date în 
Access sau în alt 
program similar  

16 24 27 20 14 100 107 

Sursa: Bază administratori publici 
 

Nevoile de documentare şi de comunicare cu instituţii şi persoane din afara 
ţării impun necesitatea cunoaşterii unei limbi de circulaţie internaţională. Totuşi, 
20 dintre administratorii publici chestionaţi nu cunosc nici o limbă străină (17 
dintre aceştia sunt administratori publici la nivelul comunelor). Pe de altă parte 
însă, 70% dintre ei au declarat că vorbesc cel puţin la un nivel mediu o limbă 
străină, iar aproximativ 80% citesc cel puţin la un nivel mediu într-o limbă străină.  
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Graficul 3. Nivelul de cunoaştere a unei limbi străine, (%)* 

 
Sursa: Bază administratori publici 
*Datorită rotunjirilor procentelor fără zecimale totalul acestora poate fi diferit de 100.  
 
 
3.3. Nevoia percepută de cursuri de specializare şi implicarea în proiect 

 
Pentru a definitiva profilul profesional al adminstratorilor publici este utilă 

o evaluare a nevoilor de perfecţionare şi pregătire profesională. Această evaluare 
îşi găseşte utilitatea directă în elaboarea şi implementarea unor programe de 
pregătire profesională în conformitate cu nevoile resimţite de administratorii 
publici.   

Principalele direcţii vizate sunt: managementului proiectelor din fonduri 
europene, management financiar şi achiziţii publice. Ierarhia solicitărilor pentru 
cursuri în diverse domenii este similară şi în evaluările realizate în acest sens de 
superiorii administratorilor publici (Anexă - Tabelul 14). 
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Tabelul 8. Care sunt principalele domenii în care doriţi să fie 
organizate cursuri de formare pentru creşterea nivelului de 
pregătire/expertiză pentru administratorii publici? 

 Frecvenţe 
absolute 

Procente 

Management de proiect şi accesare de fonduri europene 55 63 
Management financiar economic, contabilitate şi achiziţii 
publice 

44 51 

Managementul resurselor umane 29 33 
Management în administraţia publică 24 28 
Management/planificare strategică 23 26 
Legislaţie, drept administrativ 5 6 
Număr total de respondenţi 87  

Sursa: Bază administratori publici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
În ceea ce priveşte deschiderea administratorilor publici pentru a sprjini 

iniţiativele proiectului, marea majoritate a respondenţilor şi-au manifestat 

”... pentru noii administratori publici, persoane care vor deveni administratori 
publici, sigur legislaţie pe administraţie locală, gestiunea fondurilor, adică nişte 
noţiuni de contabilitate sau de evidenţă financiară în cadrul administraţiei locale şi 
din nou management de proiect.” (Administrator public, Judeţ) 
”Permanent, datorită atâtor schimbări legislative, atâtor criterii mai ales în 
accesarea fondurilor structurale, permanent este nevoie de perfecţionare în funcţia 
de administrator public. În domeniul economic, respectiv managementul proiectelor, 
accesarea fondurilor structurale şi chiar şi juridic.” (Administrator public, Oraş) 
”M-aş duce la curs de legislaţie, în domeniul administraţiei, la acesta cu siguranţă 
m-aş duce pentru că una din frânele activităţii în administraţie este legislaţia, foarte 
stufoasă, foarte des schimbătoare, contradictorie uneori, nu ştii ce e astăzi valabil şi 
ce nu mai este. Probabil că e ceva temporar şi nu aş vrea să dau explicaţii de ce e 
aşa pentru că e greu.” (Administrator public, oraş) 
”Unul din cele mai importante roluri pentru administratorii publici ar trebui să fie, 
nu spun că este sau va fi în curând, ar trebui să fie cel de persoana cheie în ceea ce 
priveşte planificarea strategică. Ar trebui să fie în stare administratorul public, ca 
manager profesionist, să aducă acest element de prognoză şi de planificare, pentru 
că este foarte important ca proiectele, cele mai multe dintre ele nefinalizându-se pe 
parcursul unui an, să aibă continuitate în ceea ce priveşte finanţarea.” 
(Administrator public, Oraş) 
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disponibilitatea de a veni în întâmpinarea iniţiativei de creştere a calităţii 
activităţii şi a performanţelor, de dezvoltare permanentă a noii poziţii. 

 
Tabelul 9.  % administratorilor publici dispuşi să participe la 

activităţile proiectului  

 
Da Nu Total Nr 

cazuri 
Participare cursuri de formare a administratorilor 
publici 

99 1 100 104 

Participare stagii de pregătire în străinătate 82 18 100 94 
Împărtaşire experienţă pentru studii de caz 89 11 100 95 
Oferire sugestii pentru redactarea unui model bun 
de Fişă de post pentru administratorii publici    

84 16 100 94 

Oferire sugestii pentru redactarea unui model bun 
de Contract de management pentru 
administratorii publici   

82 18 100 90 

Participare la crearea unei reţele profesionale a 
administratorilor publici   

87 13 100 95 

Promovarea funcţiei de administratori public în 
cadrul unor ateliere de lucru 

83 17 100 95 

Sursa: Bază administratori publici 
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4. Atribuţiile administratorilor publici 
 
4.1. Atribuţiile actuale ale administratorilor publici 

 
Conform Legii nr. 286/2006 care modifică şi completează Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale administratorul public poate, în baza unui 
contract de management, să îndeplinească un număr variabil de atribuţii, de la 
exercitarea calităţii de ordonator de credite (delegată) la coordonarea aparatului de 
specialitate al primarului/al consiliului judeţean sau coordonarea serviciilor 
publice de interes local/judeţean. Numărul şi tipul atribuţiilor, în condiţiile acestei 
flexibilităţi a legii, pot varia extrem de mult în rândul UAT - urilor cu 
administratori publici, în funcţie de strategia/viziunea primarului sau a 
preşedintelui de consiliu judeţean, de complexitatea sarcinilor existente la nivelul 
UAT - ului, dar şi de capacitatea administratorului public (abilităţi, experienţă 
etc.). În acest context, pentru a înţelege rolul real al administratorului public, 
devine esenţială analiza atribuţiilor efective ce sunt îndeplinite de către acesta la 
nivelul UAT - ului.  

Una dintre cele mai importante atribuţii a administratorului public ce poate 
fi delegată de către primar/preşedinte de consiliu judeţean este cea de exercitare a 
calităţii de ordonator principal de credite. Datele cantitative (Anexă - Tabelul 15 
şi  

 
Graficul 4) ne indică un procent de 32% dintre administratori publici ce au 

şi această responsabilitate. În rândul acestora se observă totodată o diferenţă 
semnificativă, cel mai adesea această delegare realizându-se în cazul municipiilor, 
judeţelor şi oraşelor şi mult mai rar în cazul comunelor (doar în 11% dintre UAT - 
uri –7 cazuri din 65). Există practic o diferenţă de viziune a acestei atribuţii între 
primele trei tipuri de UAT - uri şi comune – în cazul celor mai multe dintre 
comune, această atribuţie este privită ca un drept al primarului, în această calitate 
ştiind cel mai bine în ce fel trebuie să fie cheltuiţi banii publici, păstrându-şi astfel 
poziţia de putere în cadrul organizaţiei. În cazul celorlalte UAT - uri (dar şi în cele 
câteva comune în care această responsabilitate a fost delegată) prin această 
delegare s-a urmărit limitarea birocraţiei prin fluidizarea procesului de validare a 
actelor (reducerea traseului şi timpilor de semnare a documentelor). Este 
important de precizat faptul că deşi unii dintre administratori au această atribuţie, 
acest lucru nu presupune şi luarea decizilor privind modul de utilizare a resurselor 
dincolo de aspectele convenite împreună cu superiorul ierarhic – datele calitative 
ne indică faptul că în această calitate de ordonator de credite, administratorii 
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publici au doar rolul de a pune în practică deciziile ce sunt luate de către consiliul 
judeţean/local sau de către preşedintele consiliului judeţean/primar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Singura atribuţie care nu cred că aş vrea să o am vreodată este cea de ordonator 
de credite pentru că personal nu o vreau şi nici nu ar fi bine să o aibă această 
delegare de competenţă administratorul public. La urma urmei banii sunt gestionaţi 
de primar, el îi repartizează, el ştie când să-i cheltuie, cât să cheltuie, are o altă 
prefigurare asupra bugetului şi la urma urmei este şi protectoare pentru 
administrator, la urma urmei cine semnează ordinul de plată acela dă cu 
subsemnatul şi personal nu agreez astfel de delegare de competenţă pentru 
ordonator de credite.” (Administrator public, Comună) 
”Eu am drept de semnătură însă cel care stabileşte ordinea şi metodologia de calcul, 
distribuţia resurselor este tot preşedintele, asta nu înseamnă că îmi îngrădeşte mie 
din responsabilităţi, ci dimpotrivă  mă ajută pentru că ştiu concret ce e de executat şi 
ca înlocuitor al ordonatorului duc la îndeplinire ceea ce se stabileşte.  Nu se cade să 
spun „Domnule, eu sunt al doilea preşedinte!” , sunt ceea ce scrie în contractul 
administratorului public căruia i s-au delegat atribuţiile respective. Nu poţi, de 
exemplu, să dai deoparte programele de la informatică şi să le bagi pe cele de la 
bibliotecă. Ce se stabileşte prin plen este strategia cu planurile, cu drumurile - toate 
obiectivele fac parte dintr-un program stabilit şi sunt de urmărit aceste obiective.” 
(Administrator public, Judeţ) 
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Graficul 4. % administratorilor publici cărora li s-a delegat calitatea 
de ordonator principal de credite, pe tipuri de unităţi administrativ 
teritoriale  

 
Sursa: Bază administratori publici 

 
O altă atribuţie ce poate fi acordată administratorului public în vederea 

eficientizării activităţii primăriei/consiliului judeţean este cea de coordonare a 
serviciilor publice de interes locale/judeţean. Pentru a analiza în ce măsură 
această sarcină este alocată administratorilor publici au fost introduse în 
chestionarul adresat acestei categorii două întrebări prin care se urmăreşte 
identificarea serviciilor publice de interes local/judeţean existente la nivelul UAT 
- ului şi a acelora coordonate de ei. 

Datele prelucrate (Anexă - Tabelul 17) ne indică următoarele:  
ü Cele mai des menţionate servicii au fost cele de gospodărire comunală7. 

Astfel, 86% dintre administratorii publici au menţionat cel puţin un serviciu 
de acest tip ca funcţionând la nivelul UAT - ului (34% dintre respondenţi 
au menţionat existenţa a doar a unui serviciu, 20% a două servicii şi alţi 
32% a trei sau mai multe servicii). Din totalul celor 68 de UAT - uri care au 
menţionat cel puţin un astfel de serviciu, 66% au delegat administratorului 
public coordonarea a cel puţin unuia dintre servicii (în 26% dintre cazuri 

                                                            
7 În această categorie intră alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale, 
salubrizarea localităţilor, alimentarea cu energie termică, cu gaze naturale sau cu energie electrică, 
transportul public local, administrarea fondului locativ public şi administrarea domeniului public. 
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administratorul public coordonează toate serviciile de gospodărire 
comunală existente la nivelul UAT - ului).  

ü 32% dintre UAT - uri au menţionat existenţa unui serviciu de situaţii de 
urgenţă şi/sau de pompieri. Cea mai mare parte a acestor servicii se află, de 
asemenea, în coordonarea directă a administratorului public (în 20 de 
situaţii din 25).  

ü Administratorii publici coordonează în 39% dintre situaţiile în care există 
servicii de poliţie comunitară/servicii de pază şi ordine astfel de servicii şi 
în 53% UAT - uri cu servicii de învăţământ, sănătate, sport, cultură cel 
puţin o parte dintre aceste servicii.  

 
Graficul 5. % administratorilor publici ce coordonează servicii publice, 

din totalul unităţilor administrativ teritoriale ce au serviciile respective  

 
 

O altă atribuţie semnificativă a administratorilor publici o reprezintă cea de 
coordonare a aparatului de specialitate al primarului/consiliului judeţean. 
Datele ne indică 24% dintre administratorii publici ca fiind responsabilizati cu 
această sarcină, 8% care împart această responsabilitate numai cu primarul şi alţi 
6% ce împart responsabilitatea atât cu primarul cât şi cu alte persoane angajate. 
Au fost menţionaţi viceprimarul (3 cazuri), secretarul primăriei (7 cazuri), în 
restul situaţiilor, primarul/preşedintele de consiliu judeţean fiind singura persoană 
ce coordonează întregul aparat de specialitate -  

Tabelul 10. Dacă analizăm tipul UAT - urilor în care responsabilitatea 
coordonării aparatului de specialitate este atribuită administratorului public (chiar 
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dacă este, în unele cazuri, împărţită cu primarul/preşedintele CJ) observăm că nu 
există diferenţe notabile pe tipuri de UAT - uri – atribuţia apare menţionată în 
27% dinte judeţe, 62% dintre municipii, 41% dintre oraşe şi 33% dintre comune 
(Anexă - Tabelul 16).  

 
 
Tabelul 10. În instituţia dvs. cine este responsabil de coordonarea 

aparatului de specialitate al primarului/consiliului judeţean? 
 Frecvenţe 

absolute 
Procente 

Administratorul public 25 24 
Atribuţiile sunt împărţite între administratorul public şi 
primar/preşedinte C.J. 

8 8 

Atribuţiile sunt împărţite între administratorul public, 
primar/preşedinte C.J. şi alte persoane 

6 6 

Primarul/Preşedintele C. J. 53 51 
Viceprimarul 3 3 
Secretarul primăriei 7 7 
Altă situaţie 2 2 
Total 104 100 
Sursa: Bază administratori publici 
 

La acest capitol este util să verificăm în ce măsură administratorii publici 
coordonează în mod direct activitatea diferitelor departamente şi, dacă nu este 
cazul, să aflăm care sunt persoanele delegate să îndeplinească aceste sarcini. 
Datele din Anexă - Tabelul 18 ne arată că:  
ü 64% dintre administratorii publici au menţionat că sunt responsabili de 

coordonarea activităţilor din care vizează managementul proiectelor 
cu finanţare extrabugetară (în 6% dintre UAT - uri nu a fost cazul 
delegării acestei sarcini către administratorul public întrucât nu au existat 
până la momentul anchetei proiecte de administrat de acest tip). 

ü În 58% dintre UAT - uri administratorii publici sunt responsabili şi de 
coordonarea activităţilor de atragere de resurse de finanţare 
extrabugetare prin elaborarea de proiecte.  

ü 57% dintre administratori publici sunt responsabili de achiziţiile publice. 
În celelalte 43% dintre UAT - uri unde sunt angajaţi administratori publici, 
preşedintele sau primarul este într-o măsură mai mică responsabil de 
coordonarea acestei activităţi comparativ cu situaţia celorlalte sarcini, 
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viceprimarul/vicepreşedintele, secretarul sau un referent/expert contabil 
fiind persoanele ce au atribuţii în această sferă.  

ü Deşi poziţia de administrator public are la nivel ideologic un rol în primul 
rând de execuţie a strategiilor concepute de primar/preşedinte de consiliu 
judeţean observăm că în jumătate dintre instituţii administratorul public 
este responsabil şi de coordonarea strategiilor de dezvoltare economico-
socială (în celelalte UAT - uri primarul/preşedintele consiliului judeţean 
fiind persoana responsabilă).  

ü 42% dintre administratorii publici au menţionat atribuţii ce vizează 
patrimoniul. Procente importante dintre administratorii publici apar cu 
sarcini şi în sfera bugetului local şi a politicilor fiscale, dar şi în cea a 
impozitelor şi taxelor locale.  

ü Este important în acest context să identificăm care sunt atribuţiile efective 
ale celorlalte persoane din primării/consilii judeţene, în special cele ale 
viceprimarului şi secretarului – cărora probabil administratorul public le-a 
preluat o parte dintre sarcinile anterioare. În ceea ce priveşte 
viceprimarii/vicepreşedinţii de consilii judeţene – aceştia au sarcini cel mai 
adesea în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului, patrimoniului sau 
a asistenţei sociale (însă procentele sunt asemănătoare şi în acest caz cu 
cele ale administratorului public). În privinţa secretarului, acesta 
îndeplineşte predominant atribuţii în domeniul problemelor juridice (pentru 
71% dintre secretari s-a menţionat coordonarea acestei activităţi), urmată de 
evidenţa populaţiei (55%), resursele umane/salarizarea (42%) sau asistenţa 
socială (35%).  
 
La fel ca şi în cazul exercitării calităţii de ordonator principal de credite, şi 

în coordonarea aparatului de specialitate sau doar a unora dintre activităţile 
menţionate mai sus, administratorul public împarte cel mai adesea cu 
primarul/preşedintele consiliului judeţean luarea deciziilor mai importante, lui 
rămânându-i rolul de a desfăşura sarcinile curente de coordonare şi/sau de 
implementare a strategiei stabilite de/împreună cu superiorul ierarhic.  
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O altă atribuţie menţionată de 55% dintre administratorii publici este cea 

referitoare la relaţia cu consiliul local/judeţean - Tabelul 11. Jumătate dintre cei 
care au specificat această atribuţie – au explicat că această responsabilitate constă 
în elaborarea de rapoarte şi informări (24 dintre administratorii publici 
chestionaţi). 13 administratori publici interacţionează cu consiliul local/judeţean 
în vederea susţinerii de proiecte şi înaintării de propuneri de buget pentru a fi 
votate de către acesta, iar alţi 9 au amintit de rolul lor de sursă de propuneri de 
hotărâri pentru consiliul local/judeţean sau de suport pentru iniţiativele avansate 
de acesta. Între alte aspecte semnalate au fost punerea în aplicare a hotărârilor 
consiliului local/judeţean şi participarea (obligatorie) la şedinţe.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

”Aţi spus că sunt anumite situaţii în care ajungeti să apelaţi, să vă întoarceti totuşi la 
Preşedinte. Puteţi să exemplificaţi câteva situaţii? 
Dacă este o problemă de decizie majoră. Chiar dacă este în atribuţiile 
administratorului public… Să zicem că trebuie să facem nişte propuneri pentru 
Consiliul de Administratie la spitale... chiar e atribuţia dânsului, Preşedintele i-a 
delegat atribuţia de coordonare a spitalelor dar…decizia finală o are Preşedintele. Sunt 
nişte limite şi pentru Administratorul Public. Poate Preşedintele să zică..”faceţi nişte 
propuneri” sau ”vă las să analizaţi dumneavoastră problema, să o rezolvaţi” şi atunci 
are delegarea şi poate să meargă până la decizia finală, dar prima data trebuie să 
vorbim cu dânsul.” (Director resurse umane, Judeţ) 
” Ce anume s-a schimbat în activitatea primăriei  ca urmare a înfiinţării acestui post?  
În primul rând o mai bună delegare a sarcinilor. Directorii cred eu că se simt mai 
confortabil acum pentru că au o persoană desemnată cu care discută, care ia deciziile, 
care îi coordonează, îi întreabă, pe când, aşa să te duci cu toate problemele indiferent 
de importanţă direct la primar e mai frustrant şi pentru ei. Şi eu, ca director economic, 
fiind direcţie economică eram direct la primar, nu eram prin nici un 
viceprimar…puteam să merg la primar pentru orice fleac. Ei acum trec prin pâlnia asta 
a administratorului public, într-adevăr deciziile cu adevărat importante ajung la primar 
bineînţeles, dar înainte trec printr-un filtru.” (Administrator public, Municipiu) 
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Tabelul 11. Atribuţii ale administratorului public, (%) 
 Frecvenţe absolute % 

% AP care au atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul 
local/judeţean 

54 55 

Atribuţiile referitoare la relaţia cu consiliul 
local/judeţean 

  

Elaborare rapoarte şi informări 24 50 
Susţinerea de proiecte şi propunere de buget 13 27 
Propunere/sprijin pentru propunerea de hotărâri CL/CJ 9 19 
Punerea în aplicare a hotărârilor CL/CJ 8 17 
Participare (obligatorie) la şedinţe 5 10 
Altă situaţie 6 12 
Număr total de respondenţi 48  
Sursa: Bază administratori publici 

 
Analizând şi alte responsabilităţi pe care administratorii publici le au 

observăm că 77% dintre aceştia au atribuţii ce privesc relaţiile directe cu 
publicul (audienţe, rezolvare petiţii etc.), 50% sunt responsabili de relaţia cu 
mass-media şi 70% gestionează relaţia cu organizaţiile non-guvernamentale - 
Anexă - Tabelul 19.  

În ceea ce priveşte numărul angajaţilor aflaţi în coordonarea permanentă a 
administratorilor publici, datele sunt oarecum neclare întrucât 24% dintre 
respondenţi nu au răspuns la întrebare (fie din cauză că nu au angajaţi în 
subordine sau pentru că nu ştiau exact care este numărul persoanelor aflate în 
subordinea lor) - Anexă - Tabelul 20. Totuşi, neincluzând aceste cazuri în analiză, 
observăm că 16% dintre administratorii publici chestionaţi au menţionat că nu au 
nici un angajat în subordine, iar alţi 19% că au până la cinci angajaţi. Observăm 
de asemenea că există un procent de 25% de administratori publici (21 de cazuri) 
care au cel puţin 31 de angajaţi (şi 9 cazuri cu cel puţin 101 angajaţi în coordonare 
directă).  

63% dintre administratorii publici au menţionat că au fost implicaţi în 
scrierea sau administrarea de proiecte finanţate din fonduri internaţionale 
nerambursabile (indiferent dacă acestea au fost aprobatate sau nu) - Graficul 6. 
Datele referitoare la atribuţiile îndeplinite ne arată că 71% dintre administratorii 
publici implicaţi direct într-un proiect cu finanţare extrabugetară s-au ocupat cel 
puţin în cazul unuia de administrarea acestuia, 45% de scrierea acestuia şi alţi 
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29% au menţionat alte situaţii (cei mai mulţi au menţionat în această situaţie 
atribuţia de coordonare a ”colectivului”, colaborare dar şi ”responsabil 
tehnic/participarea la intocmirea documentatiei tehnice si de achizitii”, ”elaborare 
documente necesare”). Dacă analizăm suprapunerea acestor activităţi se poate 
observa că 40% dintre administratorii publici chestionaţi s-au ocupat doar de 
administrarea acestor proiecte sau de alte activităţi (cele menţionate la alte 
situaţii), iar 45% s-au ocupat atât de scriere cât şi de administrarea unora dintre 
proiecte (unii dintre ei menţionând şi altă situaţie) - Anexă - Tabelul 21.  

 
Graficul 6.  % administratorilor publici implicaţi în scrierea sau 

administrarea de proiecte finanţate din fonduri internaţionale 
nerambursabile (indiferent dacă acestea au fost aprobate sau nu) 

 
 
Dacă ne uităm la procentul administratorilor publici pe tipuri de UAT - uri 

observăm că nu există diferenţe notabile între acestea - Anexă - Tabelul 22. 
Totuşi, în comune, administratorii publici par a fi implicaţi mai des decât în 
celelalte tipuri de UAT - uri în scrierea sau administrarea de proiecte finanţate din 
fonduri europene. Această aparentă lipsă de implicare a administratorilor publici 
din mediul urban poate să fie cauzată de faptul că ei sunt responsabili de 
coordonarea acestei activităţi, având un departament specializat (cu persoane ce se 
ocupă exclusiv de activitatea de scriere de proiecte) şi, în consecinţă, nu participă 
efectiv la munca de redactare a acestor proiecte. De altfel, atunci când au fost 
întrebaţi cine este persoana responsabilă de atragerea de resurse extrabugetare prin 
elaborarea de proiecte – procentele au fost uşor mai ridicate la nivelul 
municipiilor şi oraşelor comparativ cu cele la nivel de comună; aceeaşi situaţie 
poate fi observată şi în cazul managementului proiectelor cu finanţare 
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extrabugetară (Anexă - Tabelul 23). Pe de altă parte, în mediul rural există situaţii 
în care deşi administratorul public a fost implicat în realizarea de proiecte, el nu 
deţine rolul principal în scrierea de proiecte, ci doar îndeplinind un rol conex.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Relevanţa şi impactul activităţilor/atribuţiilor administratorilor publici 

 
Una dintre întrebările adresate atât administratorilor publici cât şi 

superiorilor acestora a vizat identificarea atribuţiilor pe care aceştia le consideră 
ca fiind cele mai importante în momentul de faţă. Răspunsurile au fost extrem de 
diverse, fiind influenţate de atribuţiile efective pe care administratorii publici le 
au, dar şi de specificul şi strategia de dezvoltare a UAT - urilor din care aceştia fac 
parte – Tabelul 12.  
ü Cel mai des a fost menţionat “accesarea fondurilor/atragerea resurselor 

extrabugetare” – 27 dintre administratorii publici (reprezentând 28% dintre 
persoanele ce au răspuns la întrebare) specificând această sarcină.  

ü Din acelaşi spectru apare specificat managementul proiectelor – în 19% 
dintre cazuri. Au fost incluse aici nu doar managementul proiectelor cu 
finanţare internaţională, ci şi administrarea celorlalte tipuri de investiţii (8 
respondenţi specificând ca cea mai importantă atribuţie: ”urmărirea 
lucrărilor de investiţii”, ”preşedintele comisiilor de recepţie a lucrărilor 
efectuate”, ”coordonarea realizării lucrărilor de investiţii” sau 
”monitorizarea evoluţiei obiectivelor finanţate de la bugetul local”). În 
condiţiile în care primarul îndeplineşte funcţia de reprezentare, 

”Până în prezent aţi fost implicat în accesarea sau în managementul proiectelor din 
fonduri internaţionale? 
Eu v-am spus că administratorul public nu este o persoană care să se implice direct 
având în subordinea lui directorul de la coordonare care are în subordinea lui un 
director de specialitate şi normal că se pierde din esenţa lucrurilor. Am fost însă 
implicat în diferite proiecte pe faza de implementare. ” (Administrator public, 
Consiliu Judeţean) 
„Am fost implicat în toate proiectele, în obţinerea de autorizaţii, în scrierea cererii de 
finanţare, chiar dacă am mai apelat şi la consultanţi. Nu singur, deci în echipă. Au 
fost implicaţi inclusiv domnul primar, domnul viceprimar şi aproape toţi oamenii din 
aparatul de specialitate al primăriei, pentru că un proiect mai ales cum a fost cel pe 
Măsura 3.2.2 a implicat un mare efort atât de timp, datorită multor avize care 
trebuiau obţinute în termen scurt, deci a trebuit să apelăm la sprijinul mai multor 
persoane decât cei de la urbanism… adică toată lumea, tot personalul a colaborat.” 
(Administrator public, Comună) 



40 
 

managementul lucrărilor de investiţii este preluat cel mai adesea de către 
administratorul public.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ü În stânsă legătură cu managementul investiţiilor apare rolul de 

administrare a patrimoniului public (în cazul a 10% dintre administratori 
publici). În această categorie au fost incluse răspunsuri precum 
”gestionarea patrimonială, clădiri, drumuri”, ”administrarea domeniului 
public şi a celui privat al judeţului”, ”gestiunea patrimoniului UAT”, 
”asigurarea evidenţei statistice a bunurilor din domeniul public şi privat”.  

ü Coordonarea achiziţiilor publice reprezintă o altă atribuţie menţionată de 
un sfert dintre administratorii publici.  

ü Coordonarea serviciilor publice ce apare în cazul a 21% dintre 
administratori constă în ”aplicarea de tehnici şi principii privind 
managementul serviciilor publice”, ”coordonarea serviciului local de 
transport şi a utilităţilor (iluminat, apă)”, ”conducerea sistemului public 
de apă”, ”coordonarea poliţiei comunitare”, ”dezvoltarea, promovarea 
calităţii şi eficienţei serviciilor date în coordonare”.  

ü 19% dintre administratorii publici au menţionat coordonarea aparatului 
de specialitate şi un procent similar dintre respondenţi au specificat 
exercitarea calităţii  de ordonator principal de credite.  

”90% din atribuţiile preşedintelui le face administratorul public şi atunci efectiv, 
partea reprezentativă e clar că o face preşedintele iar partea tehnică este cea pe 
care o face administratorul public. Noi suntem acum în negocieri pentru finanţare 
pentru construirea unor spitale publice şi după ce am discutat cu ei şi am stabilit 
detaliile, am venit cu administratorul public care se ocupă de partea tehnică. Un 
administrator public este foarte util pentru că pentru un preşedinte ar fi foarte greu 
să mai facă partea de imagine.” (Consilier judeţean, Judeţ)  
”M-am ocupat mai mult de investiţii în domeniul alimentării cu apă, modernizări de 
drumuri, asfaltări de drumuri - asta în limita banilor care au fost alocaţi de la 
buget.”(Administrator public, Comună) 
”Mă ocup de domeniul public şi privat, de instituţiile primăriei, adică primărie, 
şcoli, grădiniţe, pe linia administrării, adică mă ocup de administrarea bunurilor, de 
intervenţii, de exemplu, chiar azi am avut la centrale, avem oameni specializaţi, 
zidari, instalatori, sudori pe care trebuie să îi coordonez şi tot ce e necesar în 
comună în momentul de faţă, noi le rezolvăm, cu echipa. Şi atunci eu trebuie să 
coordonez oamenii, să aduc materiale la timp, deci să organizez întreaga 
echipă.”(Administrator public, Comună) 
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ü În cazul atribuţiilor referitoare la buget au fost menţionate două tipuri de 
sarcini – pe de o parte cea referitoare la elaborarea bugetului (”întocmirea 
şi conducerea bugetelor”, ”aplicarea de principii şi tehnici moderne privind 
bugetarea şi managementul financiar în sectorul public”) şi, pe de altă 
parte, cea referitoare la realizarea şi gestionarea efectivă a bugetului 
(prin sprijinirea colectării veniturilor necesare). În cea de-a doua categorie 
sunt incluse răspunsuri cum ar fi ”coordonarea biroului de taxe şi impozite 
în vederea realizării veniturilor proprii”, ”organizarea evidenţei 
contabile”, ”înregistrarea fiscală a contribuabililor”, ”creşterea nivelului 
colectării taxelor şi impozitelor” etc.   

ü Atribuţiile în domeniul dezvoltării conţin două elemente – coordonarea 
activităţii de dezvoltare (”coordonarea direcţiei de dezvoltare”, 
coordonarea activităţilor de dezvoltare din fondurile proprii şi atrase”, 
coordonarea activităţilor de dezvoltare comunitară şi economică” etc.), dar 
şi elaborarea de strategii şi planificarea strategică (”planificare 
strategică”, ”elaborarea strategiilor de dezvoltare”, ”strategii de 
dezvoltare economico-socială”, ”elaborarea de planuri şi punerea 
acestora în aplicare în beneficiul localităţii”, ”realizarea planurilor de 
dezvoltare a comunităţii”, ”stabilirea proiectelor de investiţii ţinând 
seaman de necesităţile comunităţii” etc.).  

ü 9 administratori publici au menţionat ca atribuţie principală 
implementarea strategiei de dezvoltare/ a dispoziţilor primarului sau a 
hotărârilor consiliului local/judeţean. În această categorie au fost incluse 
răspunsuri precum: ”coordonarea implementării strategiei de dezvoltare a 
municipiului, a derulării investiţiilor şi adoptarea măsurilor necesare 
atingerii obiectivelor”, ”atingerea obiectivelor din strategia de dezvoltare 
a localităţii , ”îndeplinirea întocmai a obiectivelor din strategia locală”, 
”urmărirea punerii în practică a HCL”.  
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Tabelul 12. Care consideraţi că sunt atribuţiile cele mai importante pe 
care dumneavoastră le aveţi în momentul de faţă, conform fişei postului şi 
contractului de management? 
 
 Frecvenţe 

absolute 
Procente 

Accesarea fondurilor/atragerea resurselor extrabugetare 27 28 
Managementul proiectelor 25 26 
Coordonarea achiziţiilor publice 24 25 
Coordonarea de servicii publice 20 21 
Elaborarea şi gestionarea bugetului; luarea de măsuri 
pentru realizarea acestuia 

19 20 

Coordonarea aparatului de specialitate 18 19 
Exercitarea calităţii de ordonator principal de credite 18 19 
Coordonarea activităţii de dezvoltare 15 15 
Administrarea patrimoniului public 10 10 
Implementarea strategiei de dezvoltare,  a dispoziţiilor 
primarului/preşedintelui CJ, a hotărârilor CL/CJ 

9 9 

Managementul resurselor umane 7 7 
Coordonarea asistenţei sociale 4 4 
Relaţiile cu cetăţenii/publicul 4 4 
Managementul situaţiilor de urgenţă 2 2 
 Altă situaţie 17 18 
Numărul total de respondenţi 97  
Sursa: Bază administratori publici 
 

O altă întrebare a chestionarului  a căutat să identifice dacă sunt necesare 
schimbări în atribuţiile curente ale administratorilor publici. Marea majoritate a 
administratorilor publici şi a superiorilor acestora au menţionat că atribuţiile sunt 
suficiente ca număr – 82% dintre administratorii publici şi 86% dintre superiorii 
ierarhici - Graficul 7. 

S-a ajuns la conturarea acestei fişe de post întrucât, în multe dintre situaţii, 
administratorii publici au preluat cea mai mare parte a atribuţiilor 
primarului/preşedintelui de consiliu judeţean sau şi-au împărţit aceste atribuţii cu 
viceprimarul/vicepreşedintele sau secretarul primăriei/consiliului judeţean. În 
condiţiile în care legea este suficient de flexibilă şi administratorii publici sunt 
angajaţi de suficient de mult timp, atribuţiile sunt în momentul de faţă clar 
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definite/negociate în interiorul instituţiilor astfel încât să se maximizeze eficienţa 
organizaţiilor. 

 
Graficul 7. Consideraţi că ar fi necesară modificarea atribuţiilor 

administratorilor publici?, (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Totuşi, 7% dintre administratorii publici şi 3% dintre superiorii ierarhici ai 

acestora consideră că ar trebui ca atribuţiile şi responsabilităţile administratorului 
public să fie reduse. O parte a administratorilor publici ce au dorit o limitare în 
atribuţii au menţionat că nu fac faţă sarcinilor pe care le au (”am foarte multe 
atribuţii, cu greu fac faţă, recurg la ajutorul colegilor dar înţeleg că nu este 
personal suficient în cadrul instituţiei”), iar alţii au precizat în mod specific 

”Credeţi că administratorul public ar trebui să aibă şi alte atribuţii? 
Nu ştiu ce să spun, că mi-e foarte greu să cred că ar mai avea unde să încapă atribuţii 
suplimentare. Singurele pe care nu le are la ora actuală se referă la repezentarea în 
raportul cu terţii. Aceasta cred că este o atribuţie care nu poate fi delegată ca opinie 
personală.” (Consilier, Direcţia de administraţie publică locală, Judeţ) 
”Credeţi că, în viitor administratorul public ar trebui să aibă şi alte atribuţii faţă de 
cele pe care le are în prezent, sau credeţi că sunt suficiente? 
Nu, pentru că în cazul de faţă, şi în viitor, în funcţie de cel care câştigă alegerile şi 
ajunge preşedinte, în conformitate cu legea îi deleagă anumite atribuţiuni 
administratorului public. Asta e o decizie mai mult personală a celui care va deveni 
preşedinte în viitor şi care va spune, eu îi deleg doar o parte din atribuţiuni, nu îi 
deleg toate pe care i le-a delegat predecesorul meu. Asta este o chestiune care ţine de 
strategia celui care ajunge preşedinte la un moment dat şi care are o anumită 
gândire, strategie şi o anumită filozofie a conducerii consiliului.” (Vicepreşedinte,  
Judeţ) 
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anumite atribuţii la care ar dori să renunţe – fie datorită lipsei competenţelor în 
domeniul respectiv sau fie din cauza lipsei de resurse pentru îndeplinirea şi acelor 
sarcini (”reprezentarea în instanţele de judecată”, ”administrarea 
patrimoniului”, ”activitatea din domeniul serviciilor publice”, ”achiziţiile 
publice, viza controlului financiar intern” etc.). 

Lipsa de timp pentru a face faţă tuturor sarcinilor invocate de această 
categorie este în anumite cazuri şi o consecinţă a reducerii personalului primăriilor 
ce a dus la preluarea sarcinilor foştilor angajaţi de către administratorii publici 
(acest lucru se întâmplă în special în primăriile de comună, dar nu numai). 

Lipsa de timp este o problemă şi în situaţiile preluării de către 
administratorii publici a coordonării aparatului de specialitate a 
primarului/consiliului judeţean cu efecte semnificative în special în primăriile cu 
mulţi angajaţi şi cu probleme complexe. Cei trei superiori ierarhici care au 
menţionat nevoia unei limitări în cadrul portofoliului de atribuţii ale 
administratorilor publici au motivat această cerinţă prin lipsa de înţelegere a 
relevanţei acestei poziţii de către celelalte persoane (”atribuţiile legate de relaţia 
cu CL datorită opacităţii multor consilieri”) sau prin necesitatea stabilirii mai 
clare ”prin lege a sferei de atribuţii” a administratorilor publici.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dintre cei 11 administratori publici care susţin creşterea numărului de 

atribuţii, patru au pledat pentru rolul de ordonator principal de credite. Alte tipuri 
de atribuţii ce ar trebui preluate conform opiniei administratorilor publici au fost: 
”managementul financiar”, ”atragerea de fonduri europene”, coordonarea 
diferitelor servicii publice sau departamente ale primăriei/consiliului judeţean 
(”coordonarea serviciului public de administrarea patrimoniului public si privat”, 
”bugetul judeţean şi politici fiscale, ”coordonarea activităţii poliţiei comunitare”, 

”Categoric administratorul public are în primul rând din ce în ce mai multe sarcini şi 
mai multe compartimente pentru că această lege prin care nu mai dau voie să mai 
angajeze în departamentele din administraţia publică face ca aceste departamente să 
funcţioneze defectuos şi atunci administratorul public preia o parte din atribuţiunea 
acelor compartimente şi atunci el pe aceaşi bani, munceşte mult mai mult.” (Consilier 
judeţean, Judeţ)  
”În viitor i-aş reduce din atribuţii administratorului public pentru că acum are prea 
multe atribuţii şi datorită unui număr de personal foarte scăzut acum are şi mai multe 
atribuţii. I-aş reduce foarte mult din atribuţii pentru că în felul acesta nu l-am mai 
făcut eficient ci l-am transformat din cel care mă ordonează pe mine în cel care 
ordonează alte compartimente şi atunci eficienţa administratorului se diluează în 
raport cu activitatea consiliului judeţean.” (Consilier judeţean, Judeţ) 
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”managementul resurselor umane”). Argumente similare au apărut şi în cazul 
superiorilor ierarhici. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
O altă întrebare relevantă în acest context a urmărit realizările cele mai 

importante pe care le-a avut administratorul public în această poziţie - Anexă - 
Tabelul 24.  

Cea mai frecventă realizare (menţionată de 50% dintre administratorii 
publici) este cea a coordonării  investiţiilor. În această categorie intră în primul 
rând monitorizarea investiţiilor realizate prin proiecte cu finanţare extrabugetară 
(”implementarea Proiectului integrat de alimentare cu apă şi canalizare şi 
modernizarea drumurilor din localitate; Măsura 332 PNDR”, ”Managementul 
proiectului PHARE 2006 Reabilitarea infrastructurii în staţiunea Ocna Sibiului” 
etc.), realizarea investiţiilor importante din bugetul local, dar şi a celor de mai 
mică amploare, în special în cazul comunelor (”pregătirea şcolilor din 
învăţământul special pentru anul de învăţământ 2010-2011”, ”coordonator al 
lucrărilor de investiţii şi reparaţii”, etc.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Credeţi că administratorul public ar trebui să aibă şi alte atribuţii în relaţia cu 
departamentul din care faceţi parte? 
În relaţia cu noi nu, dar poate să se implice mai mult în accesarea de fonduri 
europene, de proiecte… Acolo aş vedea utilitatea mai mare la o localitate mai mică, 
micuţă aşa cum suntem noi. Eu asta consider, pe accesarea de fonduri europene, 
implicarea mai mult în proiecte că acum cum nu sunt bani, poate singura modalitate 
ar fi cu accesarea de fonduri.” (Consilier principal, Contabilitate, impozite şi taxe 
locale, Comună).  

 



46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizarea de achiziţii publice a fost identificată de 11% dintre 
administratorii publici, putând fi asociată cu zona de management a investiţiilor 
(”finalizarea procedurilor de achiziţie publică a contractelor fără contestaţii”, 
”elaborarea documentaţiei licitaţiilor – oferte, caiet de sarcini”).  

Scrierea de proiecte de finanţare/atragerea de fonduri apare 
menţionată de 45% dintre administratorii publici. O bună parte a administratorilor 
publici au menţionat elaborarea de proiecte de dezvoltare locală prin Măsura 322, 
dar şi realizarea documentaţiei pentru atragerea de resurse din proiecte de 
finanţare europeană.      

 
 
 
 
 
 
 
 

”Da, faptul că există administrator public este benefic - se ocupă destul de bine de 
partea cu contractele, pe partea de investiţii, urmărirea mai atentă a lucrărilor de pe 
teren, pentru că partea asta, de ce să nu recunoaştem înainte nu prea avea cine să o 
facă în afară de domnul viceprimar, una e când urmăreşte cineva de specialitate.” 
(Contabil, Comună) 
”Ce anume s-a schimbat în activitatea primăriei ca urmare a înfiinţării şi ocupării 
postului de administrator public? 
Păi în primul rând, domnul primar are timp de mai multe angajând un om care se 
ocupă numai de administraţie şi atunci rezultatele sunt bune pentru că dacă eşti un 
bun organizator rezolvi foarte multe probleme şi în administraţie mereu sunt 
probleme. Oricât ai face, vin altele şi totdeauna se găsesc probleme de rezolvat. A 
fost un ajutor extraordinar pentru primar pentru că el înainte avea şi atribuţia asta: 
să organizeze oamenii, să aducă materiale, să verifice. Atunci el, avându-mă pe mine, 
a scăpat de o mare problemă. 
Care consideraţi că sunt cele mai importante realizări ale dvs.? 
Păi cele mai importante realizări: la şcoli şi la grădiniţe am făcut un termosistem, 
garduri. Realizări sunt foarte multe, şi asfalt în toată comuna, trotuar pe toată 
lungimea comunei, şcolile, grădiniţele reabilitate termic, centrale, termosistem, 
acoperiş, tablă, garduri. Deci s-au schimbat foarte multe în cei 4 ani  de când sunt 
administrator public.” (Administrator public, Comună) 
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22% dintre administratori au menţionat restructurarea şi eficientizarea 

activităţii primăriei/consiliului judeţean. Atât răspunsurile din întrebarea 
deschisă din chestionar, cât şi interviurile identifică câteva mecanisme prin care 
acest lucru se realizează. În primul rând se identifică un mijloc/mecanism pentru o 
mai bună comunicare între departamente prin utilizarea administratorului public 
ca un liant între acestea (”o mai bună conlucrare a structurilor componente”, 
”realizarea unei comunicări eficiente între compartimentele din subordine”). În al 
doilea rând apare ideea unei reorganizări instituţionale (”reorganizarea aparatului 
de specialitate al primarului/consiliului judeţean”) prin stabilirea unor ”proceduri 
clare de lucru”, prin realizarea fişelor de post pentru fiecare angajat, prin 
restructurarea poziţiilor în interiorul instituţiilor (”Realizarea unei structuri 
funcţionale (organigrama) şi a statutului de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului/consiliului judeţean). Nu în ultimul rând, creşterea eficienţei apare prin 
implicarea directă a administratorului public în urmărirea şi semnarea 
documentelor (”scurtcircuitează circuitul actelor”). În acelaşi context, observăm 
că peste 90% dintre superiorii administratorilor publici precum şi subalternii 
acestora consideră în mare şi în foarte mare măsură că prin înfiinţarea acestei 
funcţii s-au produs schimbări notabile în organizarea activităţii 
primăriei/consiliului judeţean şi a crescut astfel eficienţa activităţii instituţiei - 
Anexă - Tabelul 25, Anexă - Tabelul 26.   

 

”Care credeţi că sunt cele mai importante realizări ale dvs. în calitate de administrator 
public? 
Au fost foarte multe, dar cele mai importante, dacă le luăm ca importanţă, au fost 
realizarea investiţiilor pe drumurile judeţene unde au fost investiţii de aproximativ 90 
de milioane de euro în 2 ani de zile, investiţii în monumentele istorice în jur de 5 
milioane de euro, aeroportul pe care îl coordonez şi e foarte important.” 
(Administrator public, Judeţ) 
”Care credeţi că sunt cele mai importante realizări ale administratorului public până în 
momentul de faţă? 
O bună organizare, s-a construit o echipă în cadrul primăriei, şi aici vorbim de 
primar, viceprimar, administrator public şi cu ceilalţi angajaţi - o bună colaborare; 
aprobarea unor proiecte la care am muncit foarte mult, avem realizări, avem toată 
comuna asfaltată, avem 2 proiecte pe apă, unul e acum în lucru, s-a făcut licitaţia, 
săptămâna viitoare se apucă de lucru, altul e gata, o punte pietonală, o grădiniţă la 
care am muncit foarte mult, din primul mandat şi care e finalizată, la şcoală - multe 
investiţii.” (Viceprimar, Comună) 
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În acelaşi context al eficientizării activităţii primăriei/consiliului judeţean 

apare şi coordonarea eficientă a serviciilor publice şi înfiinţarea de servicii noi 
în cazul în care acestea nu existau deja (”organizarea Poliţiei comunitare”, 
”organizarea serviciului de situaţii de urgenţă”, ”autorizarea biroului de transport 
local, buna funcţionare a acestuia”).  

20% dintre respondenţi au menţionat ca realizări activităţi din sfera 
bugetului local. În această categorie intră trei tipuri mari de activităţi: întocmirea 
proiectului de buget local, gestionarea eficientă a fondurilor bugetare (”alocarea 
judicioasă a resurselor bugetare”, ”realizarea unui program multianual de 
investiţii”) şi impulsionarea încasării veniturilor proprii. Ultima activitate se 
realizează prin măsuri diverse: pe de o parte, prin colectarea mai eficientă a 
taxelor şi impozitelor (prin reactualizarea bazei de contribuabili, prin verificarea 
firmelor de pe teritoriul UAT - ului, prin ”eficientizarea compartimenului Taxe şi 
impozite”, etc.) şi, pe de altă parte, prin măsuri de creştere a veniturilor 
(”exploatarea eficientă a islazului comunal pentru creşterea veniturilor 
extrabugetare”, ”atragerea resurselor de pe piaţa financiară şi de capital”).  

 
 
 
 
 

”Păi pot să vă menţionez o singură schimbare. În mod direct s-au redus timpii morţi 
în ceea ce priveşte fluxul de documente şi fluxul decizional pentru că preşedintele şi 
vicepreşedinţii au şi funcţii de reprezentativitate atât la nivelul instituţiei cât şi la 
nivel politic. De câte ori este nevoie se fac un fel de şedinţe de lucru cu toţi directorii 
din toate departamentele sau acele departamente implicate în problematică 
respectivă, ceea ce iarăşi ne ajută, e o mai bună colaborare.” (Director executiv, 
Direcţia integrare europeană, Judeţ) 
” Care credeţi că au fost cele mai încântate persoane, la început, de apariţia postului 
dvs.? 
Domnul primar, doamna contabil şi pe parcurs cred că şi celelalte persoane. 
Din ce motive s-au arătat încântate? 
Poate din modul meu de comportare, modul în care o dată cu sosirea mea, şi 
împreună cu domnul primar, vreau să spun că am participat împreună la elaborarea 
unor noi fişe de post, a noii organigrame, la reîntocmirea regulamentului de 
organizare şi funcţionare al primăriei. Şi faptul că li s-a stabilit clar ce atribuţii, ce 
sarcini au…” (Administrator public, Comună)    
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Inventarierea bunurilor publice şi private reprezintă o altă realizare 

menţionată de 13 dintre administratorii publici chestionaţi. Răspunsurile din 
această categorie se referă la ”realizarea inventarului public şi publicarea lui în 
Monitorul Oficial”, ”reevaluarea patrimoniului municipal şi clarificarea multor 
aspecte legate de inventarul patrimoniului”, sau la ”administrarea eficientă a 
patrimoniului comunei”.  

Una dintre realizări vizează şi elaborarea de strategii de dezvoltare – de 
la strategii specifice unui anumit domeniu (i.e. ”dezvoltare pe latura mediu”) la 
cele referitoare la  UAT (”elaborarea strategiei de dezvoltare pe termen mediu şi 
lung a muncipiului”). În contextul dezvoltării strategice apare de asemenea 
menţionată şi crearea de parteneriate cu ONG-uri, cu alte autorităţi locale dar şi cu 
”persoane fizice şi juridice în scopul promovării intereselor comunei” (cazul a 5 
administratori publici).  

 
 
 
 
 
 

 
10 administratori publici au menţionat ca realizare îmbunătăţirea relaţiei 

cu cetăţenii în sensul eficientizării soluţionării solicitările/petiţiile acestora dar şi 
a informării asupra activităţilor primăriei (”prin intensificarea relaţiei cu societatea 
civilă – întâlniri cetăţeneşti, dezbateri publice”).  

 
 

”Puteţi să îmi exemplificaţi câteva din realizările administratorului public? 
Implicarea în derularea banului public care este principalul lui aport, punerea în 
executare a hotărârilor de Consiliu judeţean, îndeplinirea calităţii de ordonator 
principal de credite, pentru că Preşedintele o aduce la îndeplinire, dar el având 
delegate aceste atribuţii în mod normal el le urmareşte execuţia bugetară şi trage 
semnalele de alarmă şi face informarile… eu cred că este marele câştig. Este o 
degrevare a unor încărcături în plus faţă de Consiliul Judeţean, este un om politic şi 
calitatea de coordonator pricipal de credite nu prea are legatură cu partea politică, 
acolo sunt cifrele. Construcţia unui buget este o construcţie pe piloni politici, nu-i 
altfel, dar punerea în executare este o chestiune tehnică şi asta e marele aport pe 
care îl poate aduce un administrator public în realizarea execuţiei bugetare.” 
(Secretar al Consiliului Judeţean).  
 

”Funcţia de administrator public care implică o pregătire tehnică, economică este 
foarte importantă şi atunci sigur că vine şi este mâna dreaptă a ordonatorului pricipal 
de credite, care este posibil să aibă o altă pregătire profesională, socio-umană, nu 
economică, nu tehnică şi atunci este un ajutor şi dacă vreţi, un factor important în 
decizia de strategii economice în care este direct implicat un Preşedinte de Judeţ.”  
(Administrator public, Judeţ) 



50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Sisteme de evaluare formală a performanţei administratorilor publici 

 
Evaluarea formală a performanţei administratorului public reprezintă, cel 

puţin la nivel ideologic, un element cheie în asigurarea relevanţei unei asemenea 
poziţii, ea fiind necesară pentru a putea orienta modul în care administratorul 
public îşi desfăşoară activitatea, dar şi pentru a putea evalua performanţele 
acestuia în vedere prelungirii sau rezilierii contractului de management. În absenţa 
unor indicatori formali şi a unor obiective clare de performanţă, poziţia 
administratorului public este într-o şi mai mare măsură dependentă de superiorul 
său ierarhic.  

Datele cantitative ne arată că doar 36% dintre administratorii publici 
chestionaţi au menţionat că au indicatori de performanţă în contractul de 
management (28% dintre persoanele chestionate au afirmat că nu au contract de 
management)8 – două treimi dintre aceştia având menţionată, de asemenea, 
obligaţia de a prezenta regulat superiorului ierarhic rapoarte sau alte documente 
privind statusul acestor indicatori.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
8 Este interesant de observat că superiorii ierarhici au declarat într-o măsură mai mare că 
administratorii publici au specificaţi indicatori de performanţă (45%).  

”Un aspect ar fi faptul că relaţia cu cetăţenii trece printr-o interfaţă de încercare a 
unei rezolvări imediate a problemelor cetăţenilor. Particip la audienţe. Primarul meu 
nu are alt program de audienţe, primarul meu e zilnic la primărie şi are uşa deschisă 
tot timpul, dar sunt o parte din probleme care sunt rezolvabile, să nu mai treacă pe la 
primar.” (Administrator public, Comună) 
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În multe astfel de cazuri,  analiza indicatorilor de performanţă relevă 

ambiguităţi în definirea acestora, ce face dificilă astfel operaţionalizarea lor. 
Codificarea indicatorilor pe tipuri ne arată că: 
ü Cea mai mare parte a administratorilor publici au menţionat indicatori 

referitori la eficientizarea aparatului de specialitate şi a serviciilor publice. 
În această categorie intră răspunsuri precum ”promovarea unui 
management de maximă calitate şi eficienţă în activităţile desfăşurate”, 
”randament maxim pentru personalul din subordine”, ”creşterea eficienţei 
aparatului propriu de specialitate”, ”asigurarea unei mai bune funcţionări 
şi o mai eficientă realizare a atribuţiilor aparatului de specialitate a 
primarului”.  

ü Un alt tip de indicatori se referă la atragerea de fonduri extrabugetare – 15 
administratori publici menţionând acest tip de elemente specificate în 
contractul de management. În acest caz, aşteptările de la administratorii 
publici sunt clare, realizările fiind uşor de cuantificat: ”scrierea de proiecte 
europene de minim 10.000.000 euro”, ”participarea la proiecte structurale”, 
”întocmirea studiilor de fezabilitate şi oportunitate a proiectelor de execuţie 
a lucrărilor de dezvoltare”, etc.  

ü 14 administratori publici au menţionat indicatori în zona creşterii gradului 
de colectare a veniturilor sau de reducere a cheltuielilor. La fel ca în cazul 
anterior, rezultatele administratorului public sunt uşor cuantificabile – 

”Aveţi obiective clar menţionate în contractul de management pe care trebuie să le 
îndepliniţi anul acesta? 
Nu. În contract sunt menţionate obiective de îmbunătăţire a activităţii şi a modului de 
desfăşurare a activităţii în cadrul primăriei: eficientizare… 
Dar indicatori de performanţă? 
Nu au fost definiţi clar.” (Administrator public, Comună) 
”În contractul de management sunt menţionate obiective pentru anul acesta, obiective 
clare de îndeplinit? 
Sunt obiective pentru primii 3 ani, după care urmează evaluarea. 
Dar indicatorii de performanţă sunt menţionaţi în contractul de management? 
Bineînţeles că da, în funcţie de asta, contractul se poate încheia la 3 ani sau poate să 
se ducă până la 5. 
Şi care sunt aceşti indicatori? 
Nu i-am reţinut exact, o să vedem dacă putem să vă punem la dispoziţie un astfel de 
document, indicatorii de performanţă şi fişa postului a administratorului.” (Primar, 
Oraş) 
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uneori fiind asociate unor ţinte clar definite, pe baza cărora administratorii 
publici să poată fi evaluaţi (”grad de colectare a impozitelor şi taxelor 
locale>95%”, “creşterea gradului de colectare a taxelor şi impozitelor 
locale – 5% anual”).  

ü Alţi indicatori relativi ce ar putea fi uşor conturaţi se referă la realizarea la 
timp a investiţiilor/lucrărilor derulate în cadrul unităţii administrativ 
teritoriale. Cu toate acestea, în unele situaţii indicatorii nu  pot  fi clar 
operaţionalizaţi şi, în consecinţă, face dificil procesul de evaluare al 
administratorilor publici (”urmărirea lucrărilor în derulare”).  

ü Dacă indicatorii anterior menţionaţi pot fi adaptaţi într-un final pentru a 
putea fi monitorizaţi/măsuraţi în mod obiectiv, o bună parte a celorlalţi 
indicatori incluşi în contracte sunt greu măsurabili şi se referă la calităţile 
pe care ar trebui să le aibă un administrator public, şi mai puţin la lucrurile 
pe care acesta ar trebui să le realizeze. 19 administratori publici au 
menţionat aspecte ce ţin de relaţionarea cu subalternii – incluzând aici, 
capacitatea organizatorică/de conducere sau control, dar şi elemente mai 
puţin cuantificabile, cum ar fi capacitatea de a lucra în echipă, abilităţi de 
mediere şi negociere, independenţă etc. Cu acelaşi grad redus de 
operaţionalizare apare menţionată asumarea responsabilităţii (8 
administratori publici).   
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Tabelul 13. Categorii de indicatori utilizaţi pentru administratorii 
publici cu contracte de management 

 Frecvenţe 
absolute 

Procente 

Eficientizarea aparatului de specialitate şi a serviciilor 
publice 

18 49 

Atragerea de fonduri extrabugetare 15 41 
Creşterea gradului de colectare a veniturilor/reducerea 
cheltuielilor 

14 38 

Realizarea (la termen) a lucrărilor/investiţiilor 11 30 
Capacitatea de a lucra în echipă/abilităţi de 
mediere/independenţă etc. 

10 27 

Capacitatea organizatorică/de conducere/de control 9 24 
 Administrarea eficientă a patrimoniului/resurselor 8 22 
Asumarea responsabilităţii 8 22 
Alte situaţii 14 38 
Număr total de respondenţi 37  

Sursa: Bază administratori publici 
 

În condiţiile în care o bună parte a indicatorilor de performanţă sunt eronat 
construiţi, devine dificilă evaluarea de către administratorul public sau de către 
superiorul ierarhic a gradului în care aceştia au fost îndepliniţi. Observăm totuşi 
că administratorii publici (ce au avut prevăzuţi indicatori de performanţă) 
apreciază că i-au îndeplinit în medie în proporţie de 85% (mediana9 valorilor se 
află la 90%). Valorile estimate de către superiorii ierarhici ai administratorilor 
publici sunt, şi în acest caz, similare – media procentelor este de 87% iar mediana 
este tot de 90%.  

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                            
9 Mediana este valoarea ce împarte seria de date în două părţi egale (în cazul de faţă, 50% dintre 
valori se află sub 90%, iar restul de 50% peste 90%).  

” În ce mod îi este evaluată performanţa? 
Păi din punctul meu de vedere, nu cred că performanţa poţi să o notezi de la 1 la 10, 
performanţa se vede în ce s-a realizat, aşa niciodată nu poţi să vezi performanţa, poţi 
să munceşti la un proiect cum a fost cel pe 3.2.2, pe care l-am depus, a fost totul ok,  
s-a muncit câteva luni şi nu s-a aprobat, au fost foarte multe pe ţară. Asta nu 
înseamnă că rodul muncii lui…ce a fost în proiectul acela le-am despărţit, apa şi 
canalul, căminul cultural, proiectele şi studiile de fezabilitate fiind gata făcute, le 
folosim în alt mod, separat. Deci, prin asta se vede rodul muncii.” (Viceprimar, 
Comună) 
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28% dintre administratorii publici au menţionat că nu au prezentat până în 
prezent rapoarte de activitate privind îndeplinirea obiectivelor sau indicatorilor de 
performanţă către superiorul ierarhic, iar alţi 32% au declarat că au făcut acest 
lucru anual sau mai rar - Anexă - Tabelul 27. În ceea ce priveşte evaluarea 
formală a activităţii de către superiorul ierarhic, 31% dintre respondenţii care au 
răspuns la întrebarea corespunzătoare de chestionar au declarat că acest lucru nu 
s-a întâmplat niciodată. Mai mult decât atât, observăm un număr mare de non-
răspunsuri la această întrebare (mult mai ridicat decât la celelalte întrebări) – 27 
respondenţi, reprezentând 25% dintre cazuri, nu au completat niciun răspuns, deşi 
s-au calificat pentru întrebare. Acest lucru poate fi datorat (cel puţin într-o bună 
parte) tocmai lipsei unei evaluări realizate de către superiorul formal (ceea ce ar 
face ca 48% dintre administratorii publici să nu fi fost evaluaţi niciodată - Tabelul 
1410). Cea mai mare parte a administratorilor publici ce au fost evaluaţi cel puţin o 
dată au primit la ultima evaluare calificativul ”foarte bine” sau ”excelent” (cu 
excepţia a 11 respondenţi din 57 care au primit doar calificativul ”bine”). Aceste 
rezultate trebuie apreciate corespunzător, ţinând cont de contextul mai mult 
”subiectiv” al procesului de evaluare datorat ambiguităţii indicatorilor de 
performanţă luaţi în calcul. 

 
” Care este modul în care vă este evaluată performanţa în acest moment de către 
superiorii dvs.? 
Până în prezent nu am avut făcută o evaluare [formală]…Evaluarea poate mi-o face şi 
zilnic domnul primar. 
Prin rapoarte de activitate? 
Prin rapoarte de activitate zilnice, facem planul de bătaie pentru ziua, săptămâna 
respectivă. În prima zi de luni a săptămânii următoare vedem ce am realizat, ce s-a putut 
rezolva. Deci permanent există o evaluare, nu la o anumită perioadă. Prin raport de 
activitate zilnic verbal.” (Administrator public, Comună) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
10 Rezultate similare pot fi observate şi analizând răspunsurile superiorilor ierarhici – chiar dacă în 
cazul lor numărul non-răspunsurilor este mult mai redus (Anexă - Tabelul 28).  
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Tabelul 14. De cand v-ati angajat, de câte ori v-a fost evaluată în mod 
formal activitatea de către superiorul ierarhic? 

 Frecvenţe 
absolute 

Procente Procente 
valide 

Procente cumulative 

0 25 23 31 31 
1 16 15 20 51 
2 20 19 25 76 
3 8 8 10 86 
4 + 11 10 13,4 100 
Total 80 75 100  
Non răspuns 27 25   
Total 107 100   

Sursa: Bază administratori publici 
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5. Constrângeri structurale ale activităţii administratorilor publici 
 
Unul dintre motivele importante care a stat la baza deciziei de introducere 

a poziţiei de administrator public a fost acela de a asigura aplicarea principiilor 
managementului economic în sistemul administrativ local. Pentru ca acest 
deziderat să fie posibil Legea nr. 286/2006  care modifică  şi completează  Legea  
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale vizează o serie de măsuri menite să 
crească autonomia locală, precum şi mijloace pentru creşterea eficienţei şi calităţii 
actului administrativ. De asemenea, devin importante în ecuaţia eficienţei 
administrative asigurarea resurselor financiare şi umane, separarea palierului 
politic de cel executiv, dar şi responsabilizarea şi implicarea comunităţii şi a 
angajaţilor unităţilor administrativ-teritoriale în acest proces.  

Evaluarea oportunităţilor dar şi a dificultăţilor întâmpinate de 
administratorii publici permit obţinerea unei imagini mult mai detaliate şi precise 
a situaţiei concrete şi a modului în care iniţiativele de eficientizare sunt percepute 
şi aplicate la nivel administrativ. Constrângerile structurale pot juca un rol 
important în orice demers de eficientizare, respectiv în creşterea calităţii actului 
administrativ sau a performanţelor organizaţionale.  

Dimensiunile considerate relevante şi utilizate în acest studiu sunt: 
percepţia cu privire la autonomia în procesul de planificare şi decizie la nivel 
organizaţional, flexibilitatea legislativă, existenţa resurselor financiare, umane, 
informaţionale, receptivitatea angajaţilor, percepţia publică, interferenţele  
politice, corupţia. 

Birocraţia este cel mai adesea asociată cu lipsa de eficienţă, centrarea pe 
respectarea procedurilor în detrimentul rezultatelor, structură ierarhică rigidă şi 
lipsa autonomiei decizionale cu efecte negative la nivelul iniţiativei, motivaţiei şi 
flexibilităţii angajaţilor. De asemenea, birocraţia este asociată cel mai adesea cu 
sistemul public. Din aceste considerente sunt fireşti şi de dorit eforturile de 
eliminare a unor factori structurali sau culturali care susţin sau nu permit 
eliminarea aspectelor menţionate. 

Legislaţia, precum şi modurile de interpretare şi aplicare a acesteia la 
nivelul acţiunii organizaţionale, reprezintă un factor hotărâtor în promovarea sau 
din contră în reducerea birocraţiei. În acest sens, într-o primă etapă, pentru a 
evalua percepţia asupra constrângerilor procedurale, administrative, atât 
administratorii publici cât şi superiorii acestora au fost solicitaţi să evalueze 
măsura în care legislaţia permite iniţiative de eficientizare, optimizare. Observăm 
că structura răspunsurilor pentru cele două categorii investigate este similară 
(Anexă - Tabelul 29). În ceea ce priveşte flexibilitatea pentru eficientizarea 
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activităţii, peste 50% dintre respondenţi apreciază că legislaţia nu permite 
iniţiative de eficientizare a activităţii şi nici gestionarea optimă a resurselor umane 
sau financiare. Aproximativ 40% consideră că nici gestionarea optimă a timpului 
nu este permisă sau este permisă în mică măsură. 

 În condiţiile unui proces de orientare a managementului public către 
eficienţă aflat încă la început, aceste date sunt încurajatoare în măsura în care 40-
50% dintre administratorii publici chestionaţi nu au resimţit o restricţionare 
legislativă în iniţiativele lor. Cu toate acestea numărul celor care evaluează 
negativ flexibilitatea legislaţiei şi deschiderea acesteia este semnificativ şi 
recomandă măsuri susţinute în continuare pentru ameliorarea situaţiei.  

 
Tabelul 15. În ce măsură consideraţi că procedurile legale actuale 

permit… 
 Deloc În 

mică 
măsură 

În 
mare 

măsură 

În foarte 
mare 

 masură 

Total Total 
N 

 iniţiativele de eficientizare a 
activităţii administraţiei? 

3 50 38 10 100 105 

gestionarea optimă a resurselor 
umane? 

5 56 32 8 100 104 

gestionarea optimă a resurselor 
financiare? 

5 48 38 9 100 104 

gestionarea optimă a timpului? 8 35 48 10 100 103 
Sursa: Bază administratori publici 

 
O a doua componentă prin care este măsurată birocratizarea este cea al 

nivelului de autonomie decizională la nivel organizaţional. Din această 
perspectivă rezultatele obţinute din evaluările realizate de administratorii publici 
sunt bune şi foarte bune. Aceştia apreciază în proporţie de 70-80% că au 
suficientă autonomie cu privire la planificarea şi prioritizarea activităţilor, 
gestionarea resurselor umane din subordine, precum şi a resurselor financiare. 
Superiorii administratorilor publici sunt chiar şi mai optimişti în această privinţă, 
ridicând proporţiile la aproximativ 90% a celor care apreciază că administratorii 
publici au suficientă autonomie - Anexă - Tabelul 30).   
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Tabelul 16. În ce măsură consideraţi că aveţi suficientă autonomie cu 
privire la…, (%)* 
 Absolut 

insuficientă 
Insuficientă Suficientă Absolut 

suficientă 
Total Total 

N 
planificarea/prioritizarea 
activităţilor dvs? 

2 8 66 24 100 106 

 gestionarea resurselor 
umane aflate în 
subordine? 

3 20 55 22 100 101 

 gestionarea resurselor 
financiare? 

2 30 58 11 100 104 

Sursa: Bază administratori publici 
 
*Datorită rotunjirilor procentelor fără zecimale totalul acestora poate fi diferit de 100.  

Pentru a completa tabloul dificultăţilor cu care se confruntă în activitatea 
lor, administratorilor publici li s-a solicitat să evalueze, pe o listă propusă de 
posibili factori, măsura în care aceştia constituie piedici, ridică dificultăţi sau le 
afectează activitatea. Factorii cei mai importanţi (primii patru) care au fost 
menţionaţi cel mai frecvent ca îngreunând în mare sau foarte mare măsură 
activitatea sunt în ordine: cadrul legislativ existent (56%), disputele politice 
(49%), receptivitatea scăzută a mediului privat (45%), teama angajaţilor 
administraţiei publice faţă de schimbare (41%) - Anexă - Tabelul 31. O ierarhie 
identică a primilor patru factori a fost identificată în proporţii relativ similare şi de 
către superiorii administratorilor publici (Anexă - Tabelul 32).  

Solicitaţi să descrie principalele dificultăţi întâmpinate în activitate, 
administratorii publici au menţionat cel mai frecvent probleme de ordin legislativ. 
În urma grupării răspunsurilor în categorii au reieşit ca fiind cele mai presante 
dificultăţile de ordin financiar şi legislativ, urmate de problemele legate de 
resursele umane. 
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Tabelul 17. Principalele dificultăţi/obstacole percepute de către 
administratorii publici  

Categorii de dficultăţi întâmpinate Frecvenţe 
absolute 

Procente 

Dificultăţi de ordin financiar 28 41 
Dificultăţi de ordin legislativ 28 41 
Probleme legate de resursele umane 15 22 
Dispute şi interferenţe politice 9 13 
Probleme de mentalitate 9 13 
Deficienţe de comunicare şi conflicte interne 7 10 
Lipsa de cunoaştere a rolului şi atribuţiilor 
administratorului public 

6 9 

Altele 17 24 
Număr total de respondenţi 69  

Sursa: Bază administratori publici 
 
În categoria dificultăţilor de ordin legislativ au fost grupate răspunsuri 

precum: ”cadru legislativ insuficient pentru administratorul public ca funcţie”, 
”birocraţia”, ”lipsa unui cadru legislativ în administraţie”, ”centralizarea 
excesivă a managementului”, ”blocajul posturilor publice”, ”prevederi 
legislative contradictorii greu de aplicat”, ”schimbări legislative dese”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Legat de birocraţie. Vă dau un mic exemplu. În 1996 am început primul program în 
XXXX, primul depozit ecologic la nivelul municipiului. Un program pe care l-am dus 
până la capăt şi pe care l-am derulat foarte repede. Vă spun şi de ce. La vremea 
respectivă, România nu era pregatită pentru programe şi totul s-a derulat foarte 
rapid. Numărul de factori de la care trebuia să primeşti aprobări era foarte redus, 
aprobările au fost adevărate, fără nici un fel de complicaţie şi totul s-a derulat într-un 
timp foarte scurt. Acuma dacă am de derulat un program, uite am programul ăsta 
care înseamnă apă şi canal. Pentru studiul de fezabilitate care trebuie depus cu 
celelalte documente îmi trebuiesc 15 avize şi acorduri de la toţi deţinătorii de 
utilităţi.” (Administrator public, Municipiu).  
”În primul rând, orice lucru pe care vrei să îl dezvolţi, te împiedică foarte mult 
birocraţia, avizele. Dacă astăzi decidem să facem o lucrare, X şi ar trebui să facem un 
proiect şi ne-ar trebui avize, durează cel puţin 4 luni să le obţinem. Deci s-ar putea ca 
ideea noastră să nu mai fie bună după 4 luni.” (Administrator public, Comună). 
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A doua categorie de dificultăţi ca număr de menţiuni provine din 
limitările financiare. În această categorie au fost incluse răspunsuri generale 
precum - ”lipsa resurselor financiare”sau specifice, respectiv ”lipsa resurselor 
financiare pentru derularea anumitor proiecte”, ”imposibilitatea remunerării la 
justa valoare a angajaţilor”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A treia categorie a fost reprezentată de o serie de probleme ce vizează 

resursele umane - ”dificultăţi legate de motivarea salariaţilor”, ”specialiştii nu 
pot fi atraşi”, ”calitatea slabă a unor resurse umane”. La acest capitol, problema 
cea mai frecvent menţionată în cadrul interviurilor este cea referitoare, nu atât la 
calitatea, cât la insuficienţa resursei umane.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obţinerea de performanţă nu este posibilă în lipsa resurselor necesare de 
tip financiar, uman, sau informaţional (expertiză). În acest sens a fost urmărită 
evaluarea disponibilităţii acestor resurse, atât de către cei vizaţi direct, 

”Este o mare problemă. Şi cea mai mare problemă care există acum: faptul că noi ne-
am facut un buget la începutul anului. Pe baza bugetului, ne-am planificat nişte 
investiţii. Am fost foarte atenţi ca aceste investiţii să se deruleze şi vă informez ca nu 
mai avem nici o achiziţie publică nerezolvată la acest moment. Şi acum să constatăm 
că o parte din bani ne-au fost luaţi. Să constatăm că s-a mărit TVA-ul. Va trebui să 
găsim alte resurse să alocăm pentru diferenţa de TVA.” (Administrator public, Judeţ) 
În primul rând, perioada pe care o traversăm, dificultatea cea mai mare este 
dificultatea financiară. Degeaba vrem, constatăm dacă nu avem şi bani. Dar pentru 
noi nu este o scuză şi nici cetăţenii nu ne acceptă această scuză că nu putem să facem 
că nu avem bani. Omul ştie că trebuie făcut şi trebuie să facem rost de bani. Şi asta 
este sarcina noastră, prin colectarea impozitelor şi taxelor...în funcţie de ce constatăm 
la faţa locului luăm decizia şi facem. (Primar, Comună) 

”Şi aici problema principală - şi nu-nţeleg de ce. S-a stabilit o organigramă în funcţie 
de numărul de locuitori ai judeţului, în funcţie de organigrama existentă. Si cu toate 
astea, nu ne lasă să scoatem la concurs posturile care s-au eliberat din diferite 
motive. Şi s-au eliberat. Au plecat oameni. Salarizarea proastă care este, i-a 
determinat pe foarte mulţi să plece. Pleacă. De pildă, vă dau un exemplu: o colegă a 
plecat..[la muncă în străinătate]. A lucrat acolo câteva luni. Acum a revenit şi a spus 
că de la 1 ianuarie pleacă din nou. În condiţiile în care eu sunt obligat doar după ce 
pleacă şapte, să angajez doar unul, sigur că mă încurcă foarte mult”. (Administrator 
public, Judeţ) 
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administratorii publici, cât şi a superiorilor şi subordonaţilor acestora. Evaluarea 
realizată de superiori are un rol decisiv în măsura în care adeseori ei sunt cei care 
controlează într-o măsură mai mare s-au mai mică aceste tipuri de resurse. Gradul 
de acces la resursele financiare a fost evaluat ca fiind mare şi foarte mare de 
aproximativ 50% dintre administratorii publici. Totuşi, aceasta este şi 
dimensiunea pentru care s-a obţinut procentul cel mai mare de răspunsuri 
negative. 

Pentru fiecare din dimensiunile urmărite a existat o tendinţa sistematică ca 
administratorii publici să evalueze la nivelul cel mai puţin satisfăcător 
disponibilitatea resurselor, urmaţi de superiorii lor şi apoi de subordonaţi, aceştia 
din urmă construind imaginea cea mai pozitivă în acest sens. 
 

Graficul 8. Procentul cumulat al celor care au evaluat accesul la 
resurse ca fiind mare sau foarte mare 

 
În final, o condiţie importantă pentru atingerea performanţei este 

reprezentată de receptivitatea angajaţilor de a-şi oferi sprijinul pentru iniţiativele 
administratorilor publici. Componenta umană surprinsă de  această dimensiune 
este esenţială pentru buna funcţionare a administraţiei publice, permiţând 
rezolvarea cu succes şi rapiditate a problemelor în situaţii concrete. Sistemul 
formal de reguli şi reglementări nu este suficient pentru a asigura buna funcţionare 
a unei organizaţii, sistemul de relaţii şi comunicarea informală se concretizează 
adeseori în eficienţă, motivaţie şi iniţiativă din partea persoanelor implicate. 

Majoritatea administratorilor publici apreciază că angajaţii primăriei 
manifesă disponibilitate şi receptivitate faţă de iniţiativele şi activităţile lor, 
indicând existenţa fondului necesar coordonării şi colaborării. 
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Tabelul 18. Cum apreciaţi în general disponibilitatea/receptivitatea 
angajaţilor primăriei (ce nu vă sunt subordonaţi) cu privire la iniţiativele si 
activităţile dvs? 
 Procente 

Sunt întotdeauna receptivi şi îşi oferă sprijinul 63 
Îşi oferă în general sprijinul, dar în limita constrângerilor de timp 18 
Îşi oferă sprijinul numai în măsura în care acest lucru nu presupune 
costuri mari de timp şi energie 

11 

În general sunt dificultăţi în obţinerea sprijinului angajaţilor 1 
Îşi oferă sprijinul numai în măsura în care primesc directive clare in 
acest sens 

7 

Total 100 
Sursa: Bază administratori publici 
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6. Imaginea administratorilor publici  
 
Percepţia mai degrabă pozitivă sau negativă asupra funcţionării unei 

organizaţii publice în general, cât şi a unei poziţii din cadrul acesteia în particular, 
se asociază direct cu atitudini de încredere sau neîncredere. Încrederea reprezintă 
unul dintre factorii esenţiali care structurează relaţia cetăţenilor cu orice instituţie 
publică. De pildă, neîncrederea în integritatea morală, profesionalismul membrilor 
unei administraţii publice locale tinde să genereze sentimente de frustrare, 
injustiţie socială, refuzul implicării, participării şi sprijinului în iniţiativele 
administraţiei publice locale. De asemenea, este posibil ca o evaluare predominant 
negativă să priveze funcţionarea administraţiei de semnale esenţiale asupra 
calităţii şi performanţei instituţionale făcând posibil un sentiment de resemnare.  

În plan organizaţional, o percepţie negativă faţă de o persoană, poziţie sau 
funcţie se asociază cu retragerea legitimităţii din partea celorlalţi, privând 
funcţionarea insitiuţiei de o serie de ingrediente esenţiale pentru performanţă 
precum: iniţiativa, implicarea, angajamentul, comunicarea facilă.  

În temeiul acestor argumente a fost evaluată percepţia asupra imaginii 
pozitive sau mai degrabă negative a înfiinţării poziţiei de administrator public, 
precum şi a ocupantului acesteia. Au fost luate în considerare percepţia 
superiorilor, a administratorului public, precum şi a subordonaţilor acestuia asupra 
modului în care este evaluată imaginea administratorului public, atât în interiorul, 
cât şi în exteriorul organizaţiei. 

În mare parte atât administratorii publici cât şi superiorii ierarhici şi 
subordonaţii acestora au apreciat că presa locală a reflectat iniţiativa de înfiinţare 
a unei poziţii de administrator public, cât şi funcţionarea acesteia în termeni 
relativ pozitivi. Niciun administrator public şi niciun superior ierarhic (Anexă - 
Tabelul 33, Anexă - Tabelul 34, Anexă - Tabelul 35) nu au identificat reacţii 
negative la nivelul presei locale. Reacţiile sunt considerate, în măsura în care 
există, fie neutre, fie pozitive. Un singur subordonat a identificat reacţii de tip 
negativ. 
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Graficul 9. Procentul respondenţilor ce au apreciat că funcţia de 
administrator public a fost reflectată în mod pozitiv de presa locală 

 
 

În ceea ce priveşte reacţia presei locale faţă de înfiinţarea poziţiei de 
admininistrator public, aproximativ o treime dintre superiorii ierarhici ai acestora 
au apreciat că atitudinea a fost una pozitivă, doar 4% considerând că a fost 
negativă. 

La nivelul evaluării opiniei cetăţenilor, atât administratorii publici, cât şi 
superiorii ierarhici şi subordonaţii acestora, consideră în marea majoritate că 
ocupantul actualei poziţii beneficiază de o imagine pozitivă. De asemenea, la nivel 
organizaţional evaluările se menţin într-un registru pozitiv indicând din partea 
tuturor actorilor o bună apreciere a acestei poziţii. Marea majoritate, aproximativ 
90% dintre administratorii publici, resimt că imaginea lor este pozitivă la nivel 
organizaţional, atât din partea superiorilor, cât şi a subordonaţilor şi colegilor. În 
aceeaşi măsură, subordonaţii şi superiorii apreciază într-o pondere foarte ridicată 
(90%) că imaginea administratorului public este una pozitivă (Anexă - Tabelul 36, 
Anexă - Tabelul 37). 
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Tabelul 19. După părerea dvs, în ce măsură vă bucuraţi de o imagine 
bună din partea…, (%) 
 Deloc În 

mică 
masură 

În 
mare 

masură 

În foarte 
mare 

măsură 

Total Total 
N 

primarului/preşedintelui CJ 0 4 27 69 100 104 
viceprimarului 
(viceprimarilor)/vicepreşedinţilor 
consiliului judeţean 

1 4 40 54 100 95 

 consiliului local/consiliului 
judeţean? 

0 9 52 39 100 105 

cetăţenilor localităţii dvs. 0 9 49 43 100 103 
subordonaţilor dvs. 0 4 37 59 100 27 
angajaţilor primăriei/consiliului 
judeţean ce nu vă sunt 
subordonaţi 

0 4 59 36 100 96 

Sursa: Bază administratori publici 
 
 
 
 
 
 
 
 

”În interiorul instituţiei nu cred că au existat pentru că se exprimau. La nivel politic, 
nici atât, pentru că nu votau ori modificarea la organigramă, proiectul de 
management şi aşa mai departe. În ceea ce priveşte presa... dacă faceţi o 
monitorizare a presei, eu zic că administratorul public se bucură de o mare simpatie 
în rândul mass-media. Încă din prima lună am fost perceput destul de bine. Bine, eu 
la momentul respectiv eram şi o persoană cunoscută în presă. Şi am şi încercat ca nu 
funcţia să mă facă pe mine, ci eu să fac funcţia.” (Administrator public, Judeţ) 

”Sunt unii nemulţumiti  pentru că a mai aparut cineva care poate să îi tragă la 
răspundere, cineva care e permanent aici si sigur că programul de lucru e puţin mai 
strict verificat faţă de situaţiile în care preşedintele era plecat nu ştiu unde. Eh, unii  
sunt nemulţumiţi  că de ce a venit cineva din afară să ocupe această funcţie. Încă 
odată, erau mulţi care sunt de când lumea aici pentru că asta e din păcate un criteriu 
de autoapreciere: „ Hai, dom’le, eu sunt de când lumea aici. Ce? Vii tu acuma să îmi 
dai mie...” Sau au fost, de pildă, situaţii în care am venit dintr-un domeniu unde era 
mult mai strict verificat circuitul documentelor. Mi s-a părut că e un pic de dezordine  
în acest domeniu şi am impus un anumit circuit al documentelor şi mi s-a spus mereu: 
„Dom’le, lasă că nu matale trebuie să vii cu ce a fost acolo, ci să te adaptezi la ce a 
fost la noi.” Ei, dacă mai bine a fost acolo, dar am experienţa asta, lasă-mă să o pun 
şi aici în aplicare. Spune-mi daca am greşit, spune-mi dacă acest circuit pe care îl 
impun eu nu este corect.” (Administrator public, Judeţ) 
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7. Concluzii 
 
Studiul de faţă, parte a proiectului ”Administratorul public – factor de 

succes pentru un management eficient la nivel local”11 reprezintă componenta de 
suport a activităţilor de dezvoltare a funcţiei de administrator public ce urmează a 
fi desfăşurate ulterior (realizarea unui Manual al administratorului public, 
organizarea unor ateliere de lucru cu autorităţile locale interesate de înfiinţarea 
funcţiei de administrator public etc.). Pentru a fundamenta activităţile menţionate, 
studiul are două obiective principale: pe de o parte de a descrie cât mai fidel 
atribuţiile concrete ale administratorilor publici şi pe de altă parte să evidenţieze 
nevoile reale ale acestora (prin analiza experienţei profesionale realizate, a 
constrângerilor structurale şi a nevoilor resimţite de informare şi training).  

 
Cercetarea de teren ce stă la baza studiului s-a desfăşurat în perioada 27 

septembrie-2 noiembrie 2010 şi a avut două componente: o etapă de cercetare prin 
sondaj ce a constat în utilizarea de chestionare autoaplicate pentru trei categorii de 
autorităţi publice relevante – administratori public, superiori ierarhici şi subalterni 
ai acestora (rezultând un număr de 395 de chestionare din 115 unităţi 
administrativ-teritoriale) şi o etapă calitativă constând în realizarea de interviuri 
semistructurate cu administratori publici, superiori, colegi şi subalterni ai acestora 
(numărul acestora a fost de 207 din 55 de UAT - uri).  

 
Datele colectate la nivelul primarilor/preşedinţilor de consilii judeţene ne 

arată că doar 3 UAT - uri au angajat un administrator public în 2006 (anul intrării 
în vigoare a Legii nr. 286/2006), dar că un sfert au realizat acest lucru în 2007 şi 
alte 55% până în 2008 (până la sfârşitul anului 2008 angajându-se deja 
administratorii publici din 82% dintre UAT - urile chestionate).  

 
Deşi conform actului normativ privind înfiinţarea postului de administrator 

public, acesta ar trebui să fie angajat doar pe baza unui contract de management, 
doar 33% dintre administratorii publici au declarat că se află în această situaţie. 
Mai mult decât atât, 38% dintre administratorii publici au declarat că lucrează cu 
contract de muncă pe perioadă nedeterminată (alţi 11% cu contract de 
management pe perioadă nedeterminată). Ponderea scăzută a celor care sunt 
angajaţi în baza unui contract de management poate indica o slabă informare în 

                                                            
11 Proiectul este implementat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Centrală 
pentru Reforma Administraţiei Publice şi este cofinanţat din Fondul Social European, prin 
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.  
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plan juridic asupra prevederilor implementării noii poziţii. Nevoia de informare 
devine astfel stringentă în condiţiile în care autorităţile publice au iniţiative de 
creştere a performanţelor administrative în absenţa unei imagini clare cu privire la 
oportunităţile şi constrângerile legislative. În astfel de situaţii de lipsă de 
informare, este posibil fie să se renunţe la măsuri consistente de eficientizare, fie 
să fie aplicate măsuri în mod eronat, deficitar. În aceste condiţii, devin necesare 
măsuri prin care să fie asigurat accesul la informaţiile legislative necesare şi 
totodată să fie oferite autorităţilor locale interesate modele de contracte de 
management, fişe a postului, exemple de atribuţii ce pot fi delegate, exemple de 
bune practici etc.  

 
Dintre administratorii publici care lucrează cu contracte de management 

sau de muncă pe perioadă determinată, 84% îşi încheie contractul în anul 2012 (an 
al alegerilor parlamentare şi locale). Cu toate acestea, un singur administrator 
public crede că nu va avea contractul prelungit, 36% nu pot aprecia, 22% cred că 
vor avea contractul cu siguranţă prelungit iar 41% că va fi probabil prelungit.  

 
Datele referitoare la studiile absolvite de administratorii publici ne indică 

un procent de 18% dintre respondenţi fără studii superioare (12% au absolvit doar 
liceul, iar alţi 6% au absolvit doar o şcoală post-liceală sau tehnică de maiştri). 18 
din cei 19 administratori publici fără studii superioare sunt angajaţi la nivelul 
comunelor. Dintre persoanele ce au absolvit studii superioare cei mai mulţi au 
absolvit o facultate cu profil real-tehnic (34%), fiind urmaţi de cei cu ştiinţe 
economice (24%), cu drept/ştiinţe juridice (20%) sau ştiinţe politice şi 
administrative (13%). Cea mai mare parte a respondenţilor cu studii 
postuniversitare s-au orientat către ştiinţe administrative/management (60%) şi 
către ştiinţe economice (17%). În ceea ce priveşte educaţia continuă, observăm că 
64% dintre administratorii publici nu au participat la nici un curs de perfecţionare 
şi că alţi 15% au participat doar la un curs de acest tip. Dintre cei care au 
participat totuşi la astfel de cursuri, cei mai mulţi au parcurs sesiuni de formare în 
domeniul finanţelor, achiziţiilor publice şi în cel al managementului de proiect.  

 
Circa două treimi dintre administratorii publici chestionaţi nu aveau 

experienţă la angajare în domenii relevante pentru poziţia de administrator public 
(managementul resurselor umane, managementul proiectelor finanţate din fonduri 
europene, managementul financiar în sectorul public, planificare strategică), iar 
două treimi nu participaseră deloc la scrierea de proiecte de finanţare. Un sfert 
dintre administratorii publici au cunoştinţe scăzute de operare cu calculatorul şi 
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19% nu vorbesc deloc o limbă străină (alţi 10% au menţionat că vorbesc slab o 
limbă străină).  

 
În linii generale se poate trasa profilul profesional al administratorilor 

publici ca având următoarele caracteristici: studii superioare (nu neapărat într-un 
domeniu asociat tipurilor de acitivităţi specifice acestei poziţii), participare relativ 
scăzută la cursuri de perfecţionare; o bună experienţă anterioară în poziţii de 
conducere, o slabă experienţă anterioară în scrierea şi gestionarea fondurilor din 
surse externe, în management financiar, în managementul resurselor umane, şi 
planificare strategică. Acest profil deşi are un caracter general indică direcţiile în 
care pot fi iniţiate măsuri, strategii de dezvoltare a acestei poziţii.  

 
În condiţiile varietăţii şi complexităţii atribuţiilor precum şi a unui nivel 

înalt de solicitare şi responsabilitate se impune necesitatea asigurării unui grad de 
profesionalism cât mai ridicat al administratorului public. Este recomandabilă, în 
acest sens, utilizarea unui sistem de selecţie având la bază un set minim de criterii 
pentru asigurarea performanţei, precum necesitatea ca solicitantul să aibă studii 
superioare, cunoaşterea unei limbi străine, cunoştinţe solide de utilizare a 
calculatorului. 

 
O direcţie în care se impun măsuri de creştere a capacităţii 

administratorilor publici, atât din punctul de vedere al atribuţiilor conferite cât şi a 
importanţei pe care o ocupă pentru dezvoltarea locală este cea a accesării şi 
gestionării fondurilor din surse externe. Această direcţie este asociată de asemenea 
cu nevoia cunoaşterii la un nivel avansat a unei limbi de circulaţie internaţională 
precum şi cu bune abilităţi de operare a calculatorului. De asemenea, nevoi 
importante de dezvoltare profesională se configurează în direcţia managementului 
financiar, a contabilităţii şi achiziţiilor publice precum şi a legislaţiei în aceste 
domenii. Aceaste direcţii sunt susţinute şi de către administratorii publici prin 
afirmarea sistematică a nevoii de organizare de cursuri în aceste domenii. Astfel, 
întrebaţi despre domeniile în care ar dori să fie organizate cursuri de perfecţionare, 
administratorii publici au menţionat: managementul de proiect şi accesarea de 
fonduri europene (în 63% dintre cazuri), managementul financiar, economic, 
contabilitate şi achiziţii publice (51%), managementul resurselor umane (33%), 
management în administraţia publică (28%), planificare strategică (26%) şi 
legislaţie (6%). Aproape 100% dintre respondenţi au declarat că ar dori să 
participe la cursurile de formare a administratorilor publici, şi peste 80%  ar dori 
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să participe la celelalte activităţi ale proiectului (participare la stagii de pregătire 
în străinătate, oferire de sugestii pentru redactarea unui model de fişă de post etc.).  

 
Una dintre cele mai importante atribuţii ale administratorului public ce 

poate fi delegată de către primar/preşedinte de consiliu judeţean este cea de 
exercitare a calităţii de ordonator principal de credite. În acest sens observăm că 
32% dintre administratori publici chestionaţi au delegată această responsabilitate 
şi că există o diferenţă semnificativă între judeţe/municipii/oraşe şi comune (în 
doar 11% dintre comune administratorii au primit prin delegare această calitate).  

 
În ceea ce priveşte atribuţia de coordonare a serviciilor publice  de interes 

local/judeţean observăm că 66% dintre administratorii publici ce au în cadrul 
UAT - ului servicii de gospodărire comunală sunt responsabili de coordonarea 
acestora (cel puţin a unora dintre ele). De asemenea, cea mai mare parte a 
serviciilor de situaţii de urgenţă sau de pompieri se află în coordonarea directă a 
administratorului public (în 20 de situaţii din 25). Administratorii publici 
coordonează în 39% dintre situaţiile în care există servicii de poliţie 
comunitară/servicii de pază şi ordine astfel de servicii iar în 53% din unităţile 
administrativ teritoriale cu servicii de învăţământ, sănătate, sport, cultură cel puţin 
o parte dintre aceste servicii.  

 
În ceea ce priveşte coordonarea aparatului de specialitate al 

primarului/consiliului judeţean, datele ne indică un procent de doar 24% dintre 
administratorii publici ce sunt responsabili de coordonarea aparatului de 
specialitate al primarului/consiliului judeţean (în alte 8% dintre situaţii 
administratorii publici împart această responsabilitate cu primarul/preşedintele 
consiliului judeţean iar în 6% dintre cazuri responsabilitatea este împărţită atât cu 
primarul/preşedintele consiliului judeţean cât şi cu altă persoană angajată în 
instituţie). În privinţa coordonării unor activităţi punctuale, 64% dintre 
administratorii publici au declarat că sunt responsabili de coordonarea activităţilor 
din zona managementului proiectelor cu finanţare extrabugetară, 58% de 
coordonarea activităţilor de atragere a resurselor extrabugetare prin elaborarea de 
proiecte, 57% de achiziţiile publice, iar 42% au atribuţii referitoare la patrimoniul 
UAT - ului.  

 
Pe lângă coordonarea activităţilor/departamentelor din cadrul consiliului 

judeţean/primărie, administratorii publici au şi atribuţii de 
comunicare/interacţiune cu alţi actori relevanţi. Astfel, 55% dintre administratorii 
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publici au declarat că au atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul judeţean/local 
(ce constau în elaborarea de rapoarte şi informări, susţinerea de proiecte şi 
înaintări de propuneri de buget sau de hotărâri pentru consiliu local/judeţean). 
77% dintre administratorii publici au atribuţii privind relaţiile directe cu publicul 
(audienţe, rezolvare petiţii etc.), 50% sunt responsabili de relaţia cu mass-media şi 
70% gestionează relaţia cu organizaţiile non-guvernamentale.  

 
Un procent important de 63% dintre administratorii publici au fost 

implicaţi în scrierea şi/sau în administrarea de proiecte finanţate din fonduri 
internaţionale nerambursabile (indiferent dacă au fost aprobate sau nu). Dintre 
aceştia 71% s-au ocupat cel puţin în cazul unui proiect de administrarea acestuia, 
45% de scrierea de proiecte şi 29% de alte activităţi aferente acestora.  

 
Cele mai importante atribuţii menţionate de administratorii publici sunt 

extrem de diverse, ca urmare a flexibilităţii legii, strategiei superiorului ierarhic de 
dezvoltare a unităţii administrativ-teritoriale dar şi a complexităţii activităţilor din 
interiorul primăriei/consiliului judeţean. Totuşi, cele mai importante atribuţii 
pentru administratorii publici sunt: ”accesarea fondurilor/atragerea resurselor 
extrabugetare” (28%), managementul proiectelor (26%), coordonarea achiziţiilor 
publice (25%), coordonarea de servicii publice (21%), elaborarea şi gestionarea 
bugetului (20%), coordonarea aparatului de specialitate (19%), calitatea de 
ordonator principal de credite (19%).  

 
În strânsă legătură cu atribuţiile apar structurate realizările menţionate de 

către administratorii publici: managementul/coordonarea investiţiilor, scrierea de 
proiecte de finanţare, restructurarea şi eficientizarea activităţii 
primăriei/consiliului judeţean, coordonarea eficientă a serviciilor publice, 
activităţile referitoare la bugetul local/judeţean, etc. 

 
Evaluarea formală continuă a performanţei administratorului public 

reprezintă elementul cheie al unei bune desfăşurări a activităţii acestuia, în 
vederea orientării modului în care acesta acţionează dar şi pentru a oferi o 
evaluare obiectivă în vederea prelungirii/rezilierii contractului de management. 
Totuşi, doar 36% dintre administratori au menţionat că sunt cuprinşi indicatori de 
performanţă în contractul de management (un procent semnificativ de 
administratori neavând contracte de management) – iar două treimi dintre aceştia 
având menţionată obligaţia de a prezenta regulat superiorului ierarhic rapoarte sau 
alte documente privind îndeplinirea indicatorilor de performanţă. În plus, nu doar 
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că procentul administratorilor publici ce au declarat că  sunt  prevăzuţi indicatori 
de performanţă  cu privire la evaluarea activităţii lor este relativ scăzut, însă 
analiza acestora relevă în multe situaţii ambiguităţi în definirea acestora. Mai mult 
decât atât procentul administratorilor publici ce realizează rapoarte de activitate 
privind îndeplinirea obiectivelor sau indicatorilor de performanţă către superiorul 
ierarhic este redus – 28% dintre administratorii publici nu au prezentat până în 
prezent astfel de rapoarte şi alţi 32% au declarat că au făcut acest lucru anual sau 
mai rar. În ceea ce priveşte evaluarea formală efectivă, datele ne indică un procent 
de cel puţin 40% dintre administratori ce nu au fost evaluaţi niciodată. În acest 
context, devine importantă sublinierea în cadrul materialelor de suport pentru 
administratorii public precum şi pentru autorităţile publice a importanţei 
rapoartelor de activiitate şi a indicatorilor de performanţă în defăşurarea adecvată 
a activităţii administratorilor publici şi pe de altă parte clarificarea modului în care 
indicatorii de performanţă trebuie concepuţi (astfel încât să fie specifici, 
măsurabili, realizabili şi încadrabili în timp).   

 
Legislaţia precum şi modul de interpretare şi aplicare a acesteia la nivelul 

organizaţiei reprezintă un factor esenţial în desfăşurarea eficientă a activităţilor. În 
acest sens, jumătate dintre administratorii publici apreciază că legislaţia nu 
permite iniţiative de eficientizare a activităţii şi nici gestionarea optimă a 
resurselor umane sau financiare. O a doua componentă prin care este măsurată 
birocratizarea este cea a nivelului de autonomie decizională la nivel 
organizaţional. Din această perspectivă, marea majoritate a administratorilor 
publici consideră că au suficientă autonomie cu privire la planificarea şi 
prioritizarea ativităţilor, gestionarea resurselor umane din subordine precum şi a 
resurselor financiare (superiorii ierarhici sunt chiar mai optimişti în această 
privinţă, ridicând procentele privind aprecierea conform căreia administratorii 
publici au suficientă autonomie, de la 70-80 la 90%).  

 
Factorii ce au apărut cel mai frecvent ca îngreunând în mare măsură sau în 

foarte mare măsură activitatea administratorilor publici sunt: cadrul legislativ 
existent (56%), disputele politice (49%), receptivitatea scăzută a mediului privat 
(45%) şi teama angajaţilor administraţiei publice faţă de schimbare (41%). 
Informaţiile din întrebările deschise au completat aceste dificultăţi prin cele 
referitoare la resursele umane, problemele de mentalitate, deficienţa de 
comunicare şi conflictele interne sau lipsa de cunoaştere a rolului şi atribuţiilor 
administratorului public.  
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Dificultăţile legislative, birocratice sunt aduse în prim plan de către 
administratorii publici în eforturile de eficientizare a activităţii administrative.  Un 
procent de 22% dintre administratorii publici  au menţionat, însă,  ca realizare 
importantă, eficientizarea activităţilor. De asemenea, marea majoritate a 
subordonaţilor au menţionat eficientizarea activităţii ca principală schimbare 
odată cu ocuparea poziţiei de administrator public. Experienţa şi expertiza acestor 
administratori publici  pot constitui o sursă importantă atât de informaţii cât şi de 
modele de bune practici. Diseminarea, comunicarea modurilor în care au fost 
atinse aceste performanţe în plan administrativ pot reprezenta atât puncte 
importante de pornire, cât şi de continuare a iniţiativelor de eficientizare a actului 
administrativ. 

 Depăşirea dificultăţilor financiare, frecvent amintite de administratorii 
publici, nu este nici facilă şi nici nu se poate realiza într-un orizont scurt de timp. 
Creşterea capacităţii de accesare şi gestionare a fondurilor externe, precum şi a 
nivelului de pregătire în domeniul managementului financiar pot constitui în 
această fază soluţii de ameliorare a situaţiei. 

 
Problemele legate de rezistenţa la schimbare, receptivitatea scăzută, 

conflictele interne, de asemenea aduse în discuţie ca dificultăţi, sugerează 
necesitatea delimitării clare a atribuţiilor şi rolurilor administratorului public 
precum şi o bună informare în acest sens a tuturor categoriilor de actori din 
administraţie. 

 
În ceea ce priveşte imaginea publică, niciun administrator public şi niciun 

superior ierarhic nu au identificat reacţii negative la nivelul presei locale. În plus, 
marea majoritate a administratorilor publici (peste 90%) consideră că atât la 
nivelul opiniei cetăţenilor cât şi la nivel organizaţional (din partea superiorilor, 
subordonaţilor şi colegilor) imaginea lor este una pozitivă.  
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Anexă 

Anexă - Tabelul 1. Anul în care a fost pentru prima oară ocupat postul de 
administrator public în unităţile administrativ teritoriale chestionate, (%) 

 Frecvenţe absolute Procente Procente cumulative 
2006 3 3 3 
2007 24 23 26 
2008 57 55 82 
2009 17 17 98 
2010 2 2 100 
Total 103 100  

Sursa: Bază superiori 
 
Anexă - Tabelul 2. Câţi administratori publici au fost angajaţi de atunci în 
primărie/consiliul judeţean? 

 Frecvenţe absolute Procente 

Un administrator public 94 90 
Doi administratori publici 9 9 
Trei administratori publici  2 2 
Total 105 100 

 
Anexă - Tabelul 3. Anul în care expiră contractele pe perioadă deteminată 
ale administratorilor publici 

 Frecvenţe absolute Procente 

2010 3 6 
2011 4 8 
2012 43 84 
2014 1 2 
Total 51 100 

Sursa: Bază administratori publici 
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Anexă - Tabelul 4. Cât de probabil este să vi se prelungească contractul după 
această dată? 

 Frecvenţe absolute Procente 

Contractul va fi cu siguranţă prelungit 13 22 
Contractul va fi probabil prelungit 24 41 
Nu cred că va fi prelungit 1 2 
Nu pot aprecia 21 36 
Total 59 100 

Sursa: Bază administratori publici 
 
Anexă - Tabelul 5. Care sunt principalele nevoi ale unităţii administrativ-
teritoriale pe care aţi sperat să le rezolvaţi atunci când aţi decis înfiinţarea şi 
ocuparea prin concurs a unui post de administrator public? 

 Frecvenţe 
absolute 

Procente 

   
Eficientizare, creşterea calităţii 46 46 
Atragere si gestionare fonduri extrabugetare 35 35 
Elaborare, gestionare planuri si strategii la nivel local 22 22 
Achiziţii publice. Management financiar 17 17 
Decongestionare atribuţii primar. Delegare a unor 
atribuţii specifice 

17 17 

Administrarea domeniului public, coordonarea 
serviciilor publice 

10 10 

Creşterea nivelului de profesionalism 8 8 
Altele 36 36 
Numărul total de respondenţi 101  

  Sursa: Bază superiori 
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Anexă - Tabelul 6. Domeniile majore de specializare obţinute în urma 
absolvirii studiilor superioare 

 Frecvenţe absolute Procente 

Ştiinte politice si administrative 11 13 
Ştiinte economice 21 24 
Profil real-tehnic 30 34 
Drept. Ştiinţe juridice 18 20 
Alte specializări 8 9 
Total 88 100 

 
 
 

Anexă - Tabelul 7. Domeniile majore de specializare obţinute în urma 
absolvirii studiilor postuniversitare 

 Frecvenţe absolute Procente 

Ştiinţe administrative şi management 29 60 
Ştiinte economice 8 17 
Profil real-tehnic 3 6 
Drept. Ştiinte juridice 1 2 
Alte specializări 7 15 
Total 48 100 

Sursa: Bază administratori publici 
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Anexă - Tabelul 8. Număr de cursuri de perfecţionare absolvite de 
administratorii publici 
Nr. de cursuri de perfecţionare Frecvenţe absolute Procente 

0 67 64 
1 16 15 
2 9 9 
3 4 4 
4 5 5 
5 3 3 
Total 104 100 

Sursa: Bază administratori publici 
 
 
Anexă - Tabelul 9. Tipul ultimei poziţii dinaintea angajării în funcţia de 
administrator public 

Posturi de: Frecvenţe absolute Procente 
Conducere 59 58 
Consiliere/consultanţă 14 14 
Execuţie 29 28 
Total 102 100 

Sursa: Bază administratori publici 
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Anexă - Tabelul 10. Experienţa în diferite domenii la angajare, pe tipuri de 
unităţi administrativ teritoriale 
  Judeţ Municipiu Oraş Comună 

  Frecvenţ
e 

absolute 

% Frecvenţ
e 

absolute 

% Frecvenţ
e 

absolute 

% Frecvenţ
e 

absolute 

% 

Managementu
l resurselor 
umane 

0 ani 1 10 8 62 9 53 49 75 

1+ 
ani 

9 90 5 38 8 47 16 25 

Tota
l 

10 10
0 

13 10
0 

17 10
0 

65 10
0 

Managementu
l proiectelor 
din fonduri 
internaţionale 

0 ani 2 20 5 38 12 71 50 77 

1+ 
ani 

8 80 8 62 5 29 15 23 

Tota
l 

10 10
0 

13 10
0 

17 10
0 

65 10
0 

Managementu
l financiar în 
sectorul public 

0 ani 1 10 9 69 11 65 49 75 

1+ 
ani 

9 90 4 31 6 35 16 25 

Tota
l 

10 10
0 

13 10
0 

17 10
0 

65 10
0 

Funcţii de 
conducere 
(coordonarea 
activităţii a cel 
puţin 5 
persoane) 

0 ani 0 0 1 8 0 0 34 52 

1+ 
ani 

10 10
0 

12 92 17 10
0 

31 48 

Tota
l 

10 10
0 

13 10
0 

17 10
0 

65 10
0 

Planificarea 
strategică 
(elaborare de 
planuri şi 
strategii de 
dezvoltare) 

0 ani 1 9 5 38 9 53 53 82 

1+ 
ani 

10 91 8 62 8 47 12 18 

Tota
l 

11 10
0 

13 10
0 

17 10
0 

65 10
0 

Activitate în 
administraţia 
publică locală 
la nivel de 
decizie 

0 ani 2 18 4 31 9 53 41 63 

1+ 
ani 

9 82 9 69 8 47 24 37 

Tota
l 

11 10
0 

13 10
0 

17 10
0 

65 10
0 

Sursa: Bază administratori publici 
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Anexă - Tabelul 11. În prezent, cât de pregatit vă consideraţi în următoarele 
domenii ..., (%) 

 Foarte 
pregătit 

Pregătit Insuficient 
pregătit 

Deloc 
pregătit 

Total Nr 
cazuri 

Managementul 
resurselor umane 

18 64 15 3 100 99 

Scrierea de propuneri 
de finanţare 

15 59 23 3 100 100 

Managementul 
proiectelor finanţate din 
fonduri europene 

20 54 21 5 100 100 

Managementul 
financiar în sectorul 
public 

24 46 28 2 100 96 

Coordonarea 
activităţilor a mai 
multor persoane 

56 41 3 0 100 104 

Planificarea strategică 
(elaborare de planuri si 
strategii de dezvoltare) 

27 53 18 2 100 96 

Sursa: Bază administratori publici 
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Anexă - Tabelul 12. În ce măsură apreciati că administratorul public din 
instituţia dumneavoastră este pregătit în următoarele domenii … 

 Foarte 
pregătit 

Pregătit Insuficient 
pregătit 

Deloc 
pregătit 

Total Total 
N 

Managementul resurselor 
umane 

24 66 9 1 100 101 

Scrierea de propuneri de 
finantare  

22 54 22 3 100 102 

Managementul proiectelor 
finantate din fonduri 
europene 

32 42 23 3 100 100 

Managementul financiar 
în sectorul public 

34 45 21 0 100 100 

Coordonarea activitătilor a 
mai multor persoane 

65 32 3 0 100 102 

Planificarea strategică 
(elaborare de planuri si 
strategii de dezvoltare) 

44 49 8 0 100 101 

Sursa: Bază superior 
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Anexă - Tabelul 13. Experienţa de lucru cu calculatorul, pe tipuri de unităţi 
administrativ teritoriale  
  Judeţ Municipiu Oraş Comună 

Experienţă de.. Nr. 
cazuri 

% Nr. 
cazuri 

% Nr. 
cazuri 

% Nr. 
cazuri 

% 

navigare pe 
internet 

În mare/f. mare 
măsură 

10 91 12 92 15 88 42 65 

Deloc-oarecum 1 9 1 8 2 12 23 35 
Redactare a 
unui document 
în Word 

În mare/f. mare 
măsură 

10 91 12 92 15 94 45 70 

Deloc-oarecum 1 9 1 8 1 6 19 30 
Efectuare de 
calcule în excel 

În mare/f. mare 
măsură 

8 73 8 62 14 88 31 49 

Deloc-oarecum 3 27 5 38 2 12 32 51 
Realizare a unei 
prezentări în 
PowerPoint 

În mare/f. mare 
măsură 

6 55 7 54 10 62 25 40 

Deloc-oarecum 5 45 6 46 6 38 38 60 
Lucru cu baze 
de date în 
Access sau în 
alt program 
similar 

În mare/f. mare 
măsură 

5 45 4 33 4 25 21 34 

Deloc-oarecum 6 55 8 67 12 75 41 66 

Sursa: Bază administratori publici 
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Anexă - Tabelul 14. Care sunt principalele domenii în care doriţi să fie 
organizate cursuri de formare pentru creşterea nivelului de 
pregătire/expertiză pentru administratorii publici? 

 Frecvenţe 
absolute 

Procente 

Management de proiect şi accesare de fonduri europene 52 63 
Management financiar economic, contabilitate şi achiziţii 
publice 

33 40 

Managementul resurselor umane 24 29 
Management în administraţia publică 20 24 
Management/planificare strategică  20 24 
Legislaţie, drept administrativ 2 2 
Altele 9 11 
Număr total de respondenţi 82  
Sursa: Bază superiori ierarhici 
 
 
Anexă - Tabelul 15. De când sunteţi administrator public, au fost situaţii în 
care vi s-a delegat calitatea de ordonator principal de credite? 
 Judeţ Municipiu Oraş Comună Total 

 % Frecv 
abs. 

% Frecv 
abs. 

% Frecv 
abs. 

% Frecv 
abs. 

% Frecv 
abs. 

Da 60 6 92 12 53 9 11 7 32 34 
Nu 40 4 8 1 47 8 89 58 68 71 
Total 100 10 100 13 100 17 100 65 100 105 
Sursa: Bază administratori publici 
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Anexă - Tabelul 16. % administratorilor publici ce coordonează aparatul de 
specialitate, pe tipuri de unităţi administrativ teritoriale 

  Administratorul public coordonează aparatul 
de specialitate… 

  Nu Da Total 
Judeţ % 73 27 100 

Frecv abs. 8 3 11 
Municipiu % 38 62 100 

Frecv abs. 5 8 13 
Oraş % 59 41 100 

Frecv abs. 10 7 17 
Comună % 67 33 100 

Frecv abs. 42 21 63 
Sursa: Bază administratori publici 
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Anexă - Tabelul 17. Frecvenţa serviciilor publice din unităţile administrativ 
teritoriale chestionate şi ponderea administratorilor publici ce coordonează 
aceste servicii 

  Există 
serviciul/ 
serviciile? 

Coordonează 
administratorul 

serviciul/serviciile? 
  Nu Da. 

Unul sau 
mai multe 

Total Da. 
Toate 

Da. 
O 

parte 

Nu Total 

Servicii de 
gospodărire 
comunală 

% 14 86 100 26 40 34 100 
Frecv 
abs. 

11 68 79 18 27 23 68 

Serviciul public 
comunitar pentru 
situaţii de urgenţă 
şi Pompieri 

% 68 32 100 80 0 20 100 
Frecv 
abs. 

54 25 79 20 0 5 25 

Poliţia 
comunitară. 
Serviciu de pază 
şi ordine 

% 73 27 100 33 5 62 100 
Frecv 
abs. 

58 21 79 7 1 13 21 

Servicii de 
asistenţă socială 

% 63 37 100 24 0 76 100 
Frecv 
abs. 

50 29 79 7 0 22 29 

Serviciul de 
evidenţa 
populaţiei 

% 75 25 100 35 0 65 100 
Frecv 
abs. 

59 20 79 7 0 13 20 

Învătământ. 
Sănătate. Sport. 
Cultură 

% 76 24 100 37 16 47 100 
Frecv 
abs. 

60 19 79 7 3 9 19 

Servicii public 
pentru finanţe 
publice locale. 
Impozite şi taxe 
locale 

% 90 10 100 25 0 75 100 
Frecv 
abs. 

71 8 79 2 0 6 8 

Alte servicii % 71 29 100 43 13 43 100 
Frecv 
abs. 

56 23 79 10 3 10 23 

Sursa: Bază administratori publici 
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Anexă - Tabelul 18. Cine este responsabil de coordonarea activităţilor menţionate mai jos?, (%) 
 Primar/ 

preşedinte 
Viceprimar/ 

Vicepreşedinte 
Secretar Administrator 

public 
Referent/ 

expert contabil 
Inspector Altă situaţie Nu e cazul Nr cazuri 

Achiziţiile publice12 17 9 6 57 5 4 3 1 103 
Asistenţa socială13 12 17 35 17 11 5 7 0 101 
Audit public intern14 41 3 3 12 6 2 11 22 98 

Bugetul local şi politicile 
fiscale15 

46 5 1 32 19 2 3 0 100 

Impozite şi taxe locale16 25 7 1 35 20 9 7 0 98 

Resursele umane/salarizarea17 20 3 42 19 18 3  0 100 

Problemele juridice18 9 1 71 9 4 4 3 1 101 
Atragerea de resurse de 
financiare extrabugetare19 

31 5 2 58 5 3 3 2 104 

Managementul proiectelor cu 
finanţare extrabugetară20 

24 5 1 64 3 2 3 6 103 

Strategiile de dezvoltare 
economico-socială21 

34 3 2 53 2 1 2 9 101 

Urbanism22 27 25 11 17 12 3 10 2 100 

Amenajarea teritoriului23 28 26 9 18 7 0 11 5 100 

Evidenţa populaţiei24 10 2 55 7 6 5 3 13 96 

Turism25 11 10 1 20 2  3 54 99 

                                                            
 
12 În cazul unui respondent a fost menţionat primarul şi administratorul public ca fiind responsabili de coordonare.  
13 În cazul a 3 UAT-uri au fost menţionaţi doi coordonatori (secretar+ administrator  public , secretar+  administrator public, secretar+viceprimar). 
14 În cazul unui UAT au fost menţionaţi doi coordonatori (viceprimar+inspector).  
15 În 8 UATuri au fost menţionaţi doi coordonatori (3 UAT-uri – primar+  administrator public, 1 UAT- viceprimar+inspector, 3 UAT-uri – administrator public,  +referent/expert contabil, 1 UAT – primar+referent/expert contabil).  
16 În cazul a 4 UATuri au fost menţionaţi doi coordonatori (viceprimar+inspector, primar+referent/expert contabil, 2 UATuri-primar+administrator public).  
17 În cazul a 5 UAT-uri au fost menţionaţi doi coordonatori (3 UAT-uri - secretar+referent/expert contabil, secretar+ administrator public , 1 UAT  AP +viceprimar).  
18 În cazul a 2 UAT-uri au fost menţionaţi 2 coordonatori (director executiv+ administrator public, primar+secretar).  
19 În cazul a 8 UAT-uri au fost menţionţai 2 coordonatori (primar+director economic, 6 UAT-uri – primar+administrator public, administrator public+secretar).  
20 În cazul a 7 UAT-uri au fost menţionaţi 2 coordonatori (referent+ administrator public; 6 UAT-uri-primar+ administrator public).  
21 În cazul a 5 UAT-uri au fost menţionaţi 2 coordonatori (5 UAT-uri – primar+ administrator public).  
22 În cazul a 7 UAT-uri au fost menţionaţi 2 coordonatori (2 UAT-uri – viceprimar+ administrator public; 4 UAT-uri – primar+ administrator public; 1 UAT – primar+viceprimar). 
23 În cazul a 4 UAT-uri au fost menţionaţi 2 coordonatori (1 UAT – viceprimar+ administrator public; 3 UAT-uri – primar+ administrator public).  
24 În cazul a 2 UAT-uri au fost menţionaţi 2 coordonatori (secretar+inspector; referent+secretar).  
25 În cazul unui UAT au fost menţionaţi 2 coordonatori (primar+ administrator public).  
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Anexă - Tabelul 19. Aveţi în prezent atribuţii care privesc… 
 % 

a. relaţiile directe cu publicul (audienţe, rezolvare petiţii etc.) 77 
b. relaţia cu mass-media  50 
c. relaţia cu organizaţiile non-guvernamentale 70 

Sursa: Bază administratori publici 
 

Anexă - Tabelul 20. Numărul angajaţilor unităţilor administrativ teritoriale 
care se află în coordonarea permanentă (conform organigramei) a 
administratorilor  publici, (%)  
 Frecvenţe 

absolute 
% % 

fără Non răspuns 
% cumulative 

fără Non răspuns 
0 angajaţi 13 12 16 16 
1-5 angajaţi 16 15 19 35 
6-10 angajaţi 13 12 16 51 
11-20 angajaţi 8 7 10 61 
21-30 angajaţi 12 11 14 75 
31-100 angajaţi 12 11 14 89 
101+angajaţi 9 8 11 100 
Total (fără Non 
răspunsuri) 

83 78 100  

Non răspuns 24 22   
Total 107 100   

Sursa: Bază administratori publici 
 
Anexă - Tabelul 21. % administratorilor publici implicaţi direct în cel puţin 
un proiect ce au îndeplinit diferite atribuţii  
 Frecvenţe 

absolute 
Procente 

Scriere, administrare, altă situaţie 9 15% 
Administrare 21 34% 
Administrare, altceva 4 6% 
Scriere  8 13% 
Scriere, altă situaţie 1 2% 
Scriere, administrare  15 24% 
Scriere, administrare, altă situaţie 4 6% 
Total 62,00 100% 

Sursa: Bază administratori publici 
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Anexă - Tabelul 22. % administratorilor publici implicaţi în cel puţin un 
proiect 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8+ Total Nr 
cazuri 

Judet 44 0 11 11 0 22 0 0 11 100 9 
Municipiu 46 0 0 8 15 0 0 0 31 100 13 
Oras 38 12 19 6 0 0 0 12 12 100 16 
Comuna 34 17 12 12 6 9 3 2 5 100 65 

Sursa: Bază administratori publici 
 
Anexă - Tabelul 23. % unităţilor administrativ teritoriale în care 
administratorii publici sunt responsabili de coordonarea activităţilor de 
elaborare şi management de proiecte cu finanţare extrabugetară, (%) 

 Judeţ Municipiu Oraş Comună Total 

Atragerea de resurse 
financiare extrabugetare 
prin elaborarea de proiecte 

46% 54% 63% 50% 52% 

Managementul proiectelor 
cu finanţare extrabugetară 

55% 69% 56% 56% 57% 

 
Anexă - Tabelul 24. Distribuţia celor mai importante realizări ale 
administratorilor publici, conform opiniei acestora 
 Frecvenţe 

absolute 
Procente 

Managementul/Coordonarea investiţiilor 46 50% 
Scrierea de proiecte de finanţare/Atragerea de 
fonduri 

41 45% 

Restructurarea şi eficientizarea activităţii 
primăriei/consiliului  judeţean 

20 22% 

Coordonarea eficientă a serviciilor publice 13 14% 
Activităţi în sfera bugetului local 18 20% 
Inventarierea bunurilor publice şi private 13 14% 
Realizarea de achiziţii publice 10 11% 
Elaborarea strategiei de dezvoltare locală 9 10% 
Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii 8 9% 
Dezvoltarea de parteneriate 5 5% 
Altă situaţie 33 36% 

Sursa: Bază administratori publici 
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Anexă - Tabelul 25. În ce măsură apreciaţi că înfiinţarea şi ocuparea postului 
de administrator public 

 În foarte 
mare 

măsură 

În mare 
măsură 

În mică 
măsură 

În foarte 
mică 

măsură 

Total N 
Total 

au produs schimbări 
în organizarea 
activităţii 
primăriei/consiliului 
judeţean? 

30 64 7  100 104 

au crescut eficienţa 
activităţii primăriei/ 
consiliului 
judeţean? 

29 68 3  100 104 

au produs schimbări 
în sistemul de 
evaluare, 
sancţionare şi 
recompensare în 
cadrul 
primăriei/consiliului 
judeţean? 

15 44 25 17 100 94 

Sursa: Bază superiori 
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Anexă - Tabelul 26. Percepţia subordonaţilor privind schimbările produse de 
către adminstratorul public 
În ce măsură apreciaţi că, 
înfiinţarea şi ocuparea 
postului de administrator 
public 

În foarte 
mare 

măsură 

În mare 
măsură 

În mică 
măsură 

În foarte 
mică 

măsură 

Total N 
Total 

au produs schimbări în 
organizarea activităţii 
departamentului din care 
faceţi parte? 

51 37 7 5 100 174 

au crescut eficienţa 
activităţii 
departamentului din care 
faceţi parte? 

46 47 5 2 100 175 

au produs schimbări în 
sistemul de evaluare, 
sancţionare şi 
recompensare în cadrul 
departamentului 
dumneavoastră? 

33 36 17 14 100 171 

au schimbat 
deschiderea/receptivitatea 
conducerii faţă de 
problemele 
dumneavoastră şi ale 
colegilor dumneavoastră? 

41 49 6 4 100 170 

Sursa: Bază subordonaţi 
 
Anexă - Tabelul 27. Cât de frecvent aţi prezentat până acum rapoarte de 
activitate privind îndeplinirea obiectivelor sau indicatorilor de performanţă 
către superiorul ierarhic? 

 Frecvenţe 
absolute 

Procente Procente 
cumulative 

Lunar sau mai des 18 19 19 
Trimestrial 11 12 31 
De doua ori pe an 8 9 40 
Anual 26 28 68 
Mai rar 4 4 72 
Nu am prezentat rapoarte de activitate până 
în prezent 

26 28 100 

Total 93 100  
Sursa: Bază administratori public 
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Anexă - Tabelul 28. De când administratorul public a fost angajat de câte ori 
i-aţi evaluat în mod formal activitatea? 
 Frecvenţe 

absolute 
Procente Procente 

valide 
Procente 

cumulative 
0 36 34 38 38 
1 14 13 15 53 
2 24 23 25 78 
3 7 7 7 85 
4+ 14 14 15 100 
Total 95 91 100  
Non-răspuns 10 10   
Total (cazuri valide+non-
răspunsuri) 

105 100   

Sursa: Bază superiori 
 
 
Anexă - Tabelul 29. În ceea ce vă priveste, în ce măsură consideraţi că 
procedurile legale actuale permit…, (%) 
 Deloc În mică 

măsură 
În mare 
măsură 

În foarte  
mare măsură 

Total Tota
l N 

iniţiativele de 
eficientizare a activităţii 
administraţiei? 

4 46 45 5 100 100 

gestionarea optimă a 
resurselor umane? 

6 46 43 6 100 101 

gestionarea optimă a 
resurselor financiare? 

4 48 41 6 100 99 

gestionarea optimă a 
timpului? 

3 38 46 14 100 101 

Sursa: Bază superiori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

Anexă - Tabelul 30. În ce măsură consideraţi că administratorul public are 
suficientă autonomie cu privire la…, (%) 
 Absolut 

insuficientă 
Insuficientă Suficientă Absolut 

suficientă 
Total Tota

l N 
planificarea/prioritizare
a activităţilor sale? 

0 1 59 40 100 104 

gestionarea resurselor 
umane aflate în 
subordine? 

2 7 56 35 100 101 

gestionarea resurselor 
financiare puse la 
dispozitie? 

1 16 62 21 100 104 

Sursa: Bază superiori 
 
Anexă - Tabelul 31. În ce măsură consideraţi că următorii factori 
îngreunează activitatea dvs. ca administrator public?, (%) 

 Deloc În mică 
măsură 

În mare 
măsură 

În foarte mare 
măsură 

Total Total 
N 

cadrul legislativ 
existent 

11 34 41 15 100 103 

disputele politice 24 25 29 23 100 102 
conflictele/disensiunil
e din cadrul 
organizaţiei în care vă 
desfăşuraţi activitatea 

47 44 8 2 100 101 

teama angajaţilor 
administraţiei publice 
faţă de schimbare 

22 38 30 11 100 101 

lipsa suportului public 
faţă de iniţiativele 
administraţiei locale 

19 49 23 10 100 102 

corupţia 48 30 15 7 100 98 
receptivitatea scăzută 
a mediului privat faţă 
de 
iniţiativele/programele 
administraţiei publice 

16 39 34 11 100 100 

modul în care mass 
media reflectă 
realitatea 

24 43 22 11 100 100 

Sursa: Bază administratori public 
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Anexă - Tabelul 32. În ce măsură apreciati că următorii factori îngreunează 
activitatea administratorului?, (%) 
 Deloc În mică 

măsură 
În mare 
măsură 

În foarte  
mare măsură 

Total Tota
l N 

cadrul legislativ existent 13 33 45 10 100 101 
disputele politice  29 23 35 14 100 101 
conflictele/disensiunile 
din cadrul organizaţiei 
în care vă desfăsuraţi 
activitatea 

53 36 10 1 100 101 

teama angajatilor 
administratiei publice 
faţă de schimbare 

24 42 30 4 100 103 

lipsa suportului public 
faţă de iniţiativele 
administraţiei locale 

20 51 27 1 100 103 

corupţia 53 32 12 3 100 100 
receptivitatea scăzută a 
mediului privat faţă de 
iniţiativele/programele 
administraţiei publice 

8 55 30 7 100 102 

modul în care mass 
media reflectă realitatea 

26 51 21 2 100 99 

Sursa: Bază superiori 
 
Anexă - Tabelul 33. În general, cum a fost reflectată funcţia de administrator 
public în presa locală? 

 Procente 

În mod neutru 13 
În mod pozitiv 24 
Nu a fost prezentată în niciun fel 12 
Nu există presă locală 50 
Total 100 

Sursa: Bază administratori publici 
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Anexă - Tabelul 34. În general, cum a fost reflectată funcţia de administrator 
public în presa locală? 

 Frecvenţe absolute Procente 

În mod neutru 15 15 

În mod pozitiv 32 31 

Nu a fost prezentată în nici un fel 13 13 

Nu există presă locală 42 41 

Total 102 100 

Sursa: Bază superiori 
 
Anexă - Tabelul 35. Cum aţi caracteriza atitudinea mass-mediei faţă de 
înfiinţarea şi ocuparea postului de administrator public? 

 Frecvenţe absolute Procente 

A fost una mai degrabă negativă 4 4 
A fost una mai degrabă pozitivă 37 37 
Nu a existat nici o reactie 35 35 
Nu stiu 23 23 
Total 99 100 

Sursa: Bază superiori 
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Anexă - Tabelul 36. După părerea dumneavoastră, în ce măsură 
administratorul public din localitatea dumneavoastră se bucură de o imagine 
bună din partea: 
 Deloc În mică 

măsură 
În mare 
măsură 

În foarte  mare 
măsură 

Total N 
Total 

Viceprimarului   
(viceprimarilor)? 

0 6 41 52 100 94* 

Consiliului 
local/consiliului 
judeţean ? 

0 6 49 46 100 103 

Cetătenilor localitătii 
dumneavoastră? 

0 4 58 38 100 103 

Subordonatilor lui? 2 2 46 50 100 94 
Angajatilor primăriei 
ce nu îi sunt 
subordonati? 

1 1 50 49 100 101 

Sursa: Bază superiori 
*Procentele sunt calculate doar pentru primării (nu şi pentru consilii judeţene).  
 
Anexă - Tabelul 37. După părerea dumneavoastră, în ce măsură 
administratorul public din localitatea dumneavoastră se bucură de o imagine 
bună din partea… 
 Deloc În mică 

măsură 
În mare 
măsură 

În foarte  
mare măsură 

Total Total 
N 

Primarului/ 
preşedintelui CJ 

1 1 16 83 100 172 

Viceprimarului 
(viceprimarilor) 

2 5 27 65 100 153 

Consiliului 
local/judetean 

0 6 34 60 100 173 

Cetătenilor localitătii 
dumneavoastră 

0 4 45 51 100 172 

Subordonatilor lui 1 0 26 73 100 172 
Angajatilor 
primăriei/consiliului 
judeţean ce nu îi sunt 
subordonati 

1 3 37 60 100 174 

Sursa: Bază subordonaţi 
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