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Motto

! Îndatoririle institu]iilor publice sunt stabilite de c=tre politicieni, dar
executate de administratori, în vederea satisfacerii modelului ra]ional
de luare a deciziilor.

! Regulamentul conform c=ruia este îndeplinit= munca poate fi tehnic
sau legislativ. În ambele cazuri este nevoie de persoane instruite.

! Sectorul public are ca element dominant interesul public, care
stabile[te limite influen]ei interesului propriu în politic= [i
administra]ie

Dintre principiile de baz= ale administra]iei publice, dup= Lane, 1993
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Cuvânt înainte

Reformarea administra]iei publice r=mâne o prioritate pentru România în
calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. 

În cadrul Ministerului Internelor [i Reformei Administrative, rolul de
coordonare [i monitorizare a reformei în administra]ia public= îi revine
Unit=]ii Centrale pentru Reforma Administra]iei Publice (UCRAP).

În derularea acestui proces, o component= cheie o constituie
descentralizarea - în plan administrativ [i financiar.

Unul dintre instrumentele inovatoare prin care UCRAP sprijin= procesul
de descentralizare în România este administratorul public. 

Administratorul public este o func]ie specific= administra]iei publice
locale, care s-a legitimat valoric, de-a lungul timpului, în ]=ri care dispun de
o administra]ie modern= [i performant=.

Func]ia de administrator public a fost introdus= în scopul
profesionaliz=rii administra]iei locale prin eficientizarea serviciilor oferite
cet=]enilor.

Având în vedere noutatea acestei func]ii, pentru a veni în sprijinul
autorit=]ilor publice locale interesate de angajarea administratorilor publici,
UCRAP a ini]iat proiectul "Administratorul public", care se desf=[oar= în
perioada 2006-2008. În cadrul acestui proiect, UCRAP ofer= informare [i
consultan]= cu privire la conceptul de administrator public. 

În acest sens, prin prezentul "Ghid al administratorului public", punem la
dispozi]ia tuturor celor interesa]i recomand=ri specifice privitoare la
condi]iile de concurs pentru angajarea de administratori publici, fi[a de post,
contractul de management, exemple de bun= practic=, atât în plan intern, cât
[i interna]ional.

Sper=m c= acest "Ghid al administratorului public" s= fie de un real folos
poten]ialilor beneficiari ai acestui proiect, precum [i tuturor celorlal]i actori
interesa]i de problematica administratorului public. 

În elaborarea prezentului Ghid am beneficiat de o bun= colaborare cu
parteneri din mediul academic [i cel al societ=]ii civile, al=turi de structuri
asociative ale administra]iei publice locale, c=rora ]in s= le mul]umesc [i pe
aceast= cale.

Liviu RADU
Secretar de Stat pentru reforma în administra]ia public=
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Mul]umiri partenerilor no[tri

Asocia]ia Municipiilor din România (AMR)

Asocia]ia Municipiilor din România (AMR) este o persoan= juridic= de
drept privat, f=r= scop patrimonial, neguvernamental= [i apolitic=, constituit=
în vederea promov=rii [i protej=rii intereselor comune ale autorit=]ilor
administa]iei publice locale, pentru solu]ionarea [i gestionarea nevoilor
publice în numele [i pentru interesul colectivit=]ilor locale. AMR include în
prezent 100 de municipii [i cele 6 sectoare ale Municipiului Bucure[ti.
Adresa po[tal=: Str. Academiei nr. 3-5, et. 1, cod 030011, Bucure[ti
Tel./Fax: 021 312 2476, 021 311 3491, 021 312 3675,

0311 023 556, 0311 023 572
E-mail: amr@amr.ro; Web: http://www.amr.ro

Centrul de Asisten]= Rural= (CAR)

Centrul de Asisten]= Rural= (CAR) este o organiza]ie neguvernamental=
activ= în domeniul dezvolt=rii rurale, având ca misiune crearea [i
consolidarea capacit=]ilor locale pentru dezvoltarea durabil= a comunit=]ilor
rurale. Domeniile de ac]iune CAR sunt: dezvoltare organiza]ional=,
dezvoltare comunitar=, social - cultural=, dezvoltare economic= [i
antreprenorial=, educa]ia [i formarea de-a lungul vie]ii, studii, strategii,
evalu=ri, influen]area politicilor [i programelor de dezvoltare rural=.
Adresa po[tal=: Pia]a Istria, nr. 6, cod 300543, Timi[oara
Tel.: 0256 492 493, 221 470; 0356 401 185, 401 186; Fax: 0256 221 469
Web: http://www.rural-center.org
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Funda]ia CIVITAS pentru Societatea Civil= 

Funda]ia Civitas pentru Societatea Civil= a fost fondat= pentru a spori
capacitatea administra]iei publice [i a stimula implicarea cet=]enilor în luarea
deciziilor [i în guvernarea local=. Misiunea sa este s= stimuleze dezvoltarea
local= [i regional=, prin dezvoltare în]elegând procesul prin care membrii
unei comunit=]i î[i dezvolt= capacit=]ile personale [i institu]ionale de a
mobiliza [i administra resurse în vederea ob]inerii unei amelior=ri durabile a
calit=]ii vie]ii, ameliorare care s= corespund= cu propriile aspira]ii.
Adresa po[tal=: Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 108/22, cod 400124,
Cluj-Napoca
Tel.: 0264 590.554; Tel./fax:  0264 590.555
E-mail: office@civitas.ro; Web: http:// www.civitas.ro

Universitatea Babe[-Bolyai (UBB)

Universitatea Babe[-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca este institu]ie
public= de înv=]=mânt superior [i de cercetare, o comunitate academic=
format= din cadre didactice, cercet=tori, personal didactic auxiliar, studen]i,
personal tehnic [i administrativ. Misiunea UBB este s= promoveze [i s=
sus]in= în comunitatea local=, regional=, na]ional= [i interna]ional=
dezvoltarea unor componente culturale specifice.
Adresa po[tal=: Mihail Kog=lniceanu, nr. 1, cod 400084, Cluj-Napoca 
Tel.: 0264 405.300; Fax: 0264 591.906; 
E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro; Web: http://www.ubbcluj.ro
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Planning and Development Collaborative
(PADCO)

Firma Planning and Development Collaborative (PADCO) este
contractorul USAID pentru implementarea programului de asisten]= tehnic=
pentru reforma administra]iei locale din România. Principalele obiective ale
programului sunt asisten]a acordat= Guvernului Romaniei [i autorit=]ilor
locale în domeniul reformelor legislative, cu scopul îndeplinirii mai multora
dintre cerin]ele ader=rii la Uniunea European=, [i de asemenea asisten]a
acordat= autorit=]ilor locale în stabilirea priorit=]ilor la nivel local [i
elaborarea planurilor de investi]ii pe termen lung pentru furnizarea
serviciilor c=tre cet=]eni. 
Adresa po[tal=: Bd. Dacia, nr. 29, et. 2, ap. 5, sector 1, Bucure[ti
Tel./Fax: 021.310.07.18; 021.310.07.19

Institutul pentru Politici Publice (IPP)

Institutul pentru Politici Publice (IPP) a fost fondat cu scopul de a sprijini
dezvoltarea proceselor democratice din România prin cercetare aprofundat=,
dezbateri largi [i analize non-partizane ale politicilor publice. Misiunea IPP
este aceea de a contribui la cre[terea calit=]ii proceselor de elaborare a
politicilor publice din România. IPP [i-a consolidat o expertiz= recunoscut=
în domenii precum reforma administra]iei publice (reforma serviciilor
publice, modernizarea corpului func]ionarilor publici, descentralizare
fiscal=), finan]area partidelor, analiza sistemelor [i proceselor electorale,
lucrând cu personal specializat [i beneficiind de o colaborare permanent= cu
un comitet format din exper]i în domeniile mai sus men]ionate. 
Adresa po[tal=: Str. Sfin]ii Voievozi, nr. 55,  sector 1, Bucure[ti 
Tel: 021 212 31 26/27; Fax: 021 212 31 08 
Web: http://www.ipp.ro

11

Ghidul Administratorului Public



1. Ministerul Internelor [i Reformei Administrative
Unitatea Central= pentru Reforma Administra]iei Publice în
contextul procesului de reform= a administra]iei publice

Func]ionarea unei administra]ii publice moderne, flexibile [i eficiente
constituie o condi]ie esen]ial= a transform=rii structurale a societ=]ii
române[ti, a realiz=rii unei reforme profunde în toate domeniile vie]ii social-
economice, a cre[terii rolului cet=]eanului în luarea deciziilor.

Consolidarea autonomiei locale, administrative [i financiare,
perfec]ionarea cadrului general legislativ, armonizarea cu reglement=rile
Consiliului Europei [i ale Uniunii Europene reprezint=, în mare m=sur=, o
schimbare de fond a raportului dintre administra]ie [i cet=]ean, punând în
mai mare m=sur= accentul pe eficien]=. 

În procesul de reform= a administra]iei publice, un rol important revine
Ministerului Internelor [i Reformei Administrative (MIRA), prin
structura sa de specialitate - Unitatea Central= pentru Reforma
Administra]iei Publice (UCRAP). 

Înc= de la înfiin]area sa, prin Ordinul ministrului administra]iei publice
nr. 134/2002, misiunea principal= a UCRAP a fost de a gândi [i implementa
strategii, proiecte [i instrumente care s= serveasc= autorit=]ilor administra]iei
publice în procesul lor de dezvoltare, astfel încât s= poat= atinge standardele
de func]ionare de la nivelul administra]iilor din Statele Membre ale Uniunii
Europene, cu scopul final de a putea furniza servicii de calitate
corespunz=toare, satisf=c=toare pentru cet=]ean, care este principalul
beneficiar al tuturor ac]iunilor întreprinse de administra]ie.

În acest context, UCRAP a dezvoltat dou= c=i principale de ac]iune - pe
de o parte, coordonarea procesului de descentralizare, iar pe de alt= parte a
procesului de modernizare a administra]iei publice.

Procesul de descentralizare administrativ= [i financiar= reprezint= o
prioritate major= pentru reforma administra]iei publice în România, aspect
reliefat de Programul de Guvernare 2005-2008 [i de Strategia actualizat= a
Guvernului României privind accelerarea reformei în administra]ia public=,
aprobat= prin HG nr. 699/2004. Cadrul legal care sus]ine procesul de
reform= în administra]ia public= a fost consolidat în vara anului 2006 prin
aprobarea de c=tre Parlamentul României a pachetului legislativ elaborat de
c=tre Guvern. Acest pachet con]ine urm=toarele acte normative:

" Legea-cadru a descentraliz=rii nr. 195/2006 (care abrog= Legea-cadru
nr. 339/2004 privind descentralizarea) - act normativ ce
reglementeaz= stabilirea de principii, reguli [i etape ce trebuie
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respectate de fiecare minister care descentralizeaz=. De asemenea,
legea prevede o nou= structur= institu]ional= care s= guverneze acest
proces, s= asigure respectarea regulilor de baz= [i corelarea între
transferul de responsabilit=]i administrative [i financiare. Aplicarea
prevederilor acestei legi va asigura o politic= de descentralizare
coerent=, sistematic= [i eficient= prin integrarea eforturilor separate
ale ministerelor;

" Legea nr. 273/2006 privind finan]ele publice locale (care abrog=
Ordonan]a de Urgen]= nr. 45/2003 privind finan]ele publice locale) -
asigur= coeren]a aplic=rii principiilor [i procedurilor bugetare,
redefinirea rolului si responsabilit=]ilor administra]iei publice locale
în domeniul finan]elor publice locale;

" Legea nr. 286/2006 pentru modificarea [i completarea Legii
administra]iei publice locale nr. 215/2001 - urm=re[te crearea unor
mecanisme pentru dezvoltarea unor unit=]i administrativ-teritoriale [i
a m=surilor pentru sporirea autonomiei locale, precum [i asigurarea
de mijloace pentru cre[terea calit=]ii actului administrativ autorit=]ilor
locale;

" Legea nr. 181/2006 privind aprobarea Ordonan]ei de urgen]= a
Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea [i completarea Legii nr.
340/2004 privind institu]ia prefectului;

" Legea nr. 251/2006 pentru modificarea [i completarea Legii nr.
188/1999 privind Statutul func]ionarilor publici.

Un aspect deosebit de important în cadrul procesului de descentralizare a
fost clarificarea aloc=rii competen]elor c=tre autorit=]ile administra]iei
publice locale de la nivelul jude]elor, respectiv comunelor [i ora[elor. În
acest sens, a fost necesar= efectuarea unei evalu=ri generale a cadrului
normativ în vigoare, incident în materie, context în care Ministerul Internelor
[i Reformei Administrative, prin UCRAP, a elaborat dou= documente
("Competen]e exercitate de c=tre autorit=]ile administra]iei publice locale
de la nivelul jude]elor în ceea ce prive[te furnizarea serviciilor publice"
[i "Competen]e exercitate de c=tre autorit=]ile administra]iei publice
locale de la nivelul comunelor [i ora[elor în ceea ce prive[te furnizarea
serviciilor publice") care prezint= în detaliu alocarea actual= a competen]elor
c=tre cele dou= niveluri ale administra]iei publice locale: jude]ul, respectiv
comuna [i ora[ul. Cele dou= documente constituie anexele
Memorandumului cu tema: Asumarea de c=tre Guvern a situa]iei aloc=rii
competen]elor autorit=]ilor administra]iei publice locale de la nivelul
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jude]elor, respectiv comunelor [i ora[elor, în furnizarea serviciilor publice
locale, potrivit cadrului normativ actual, aprobat de Guvern în [edin]a din
data de 16 februarie 2006.

În sus]inerea acestui proces, Ministerului Internelor [i Reformei
Administrative îi revine un rol de coordonare [i monitorizare, rol descris prin
reglement=rile cuprinse în Legea-cadru a descentraliz=rii:

" coordonarea [i monitorizarea procesului de descentralizare;
" elaborare de strategii [i politici generale în domeniul descentraliz=rii;
" asisten]= acordat= ministerelor de linie în elaborarea, implementarea

[i monitorizarea strategiilor sectoriale de descentralizare, a
standardelor de cost [i de calitate, a programelor pilot;

" colectarea [i gestionarea de date statistice privind bugetele locale [i
serviciile publice locale.

Pentru sus]inerea acestui proces complex, Guvernul României
beneficiaz= de sprijin tehnic [i financiar din partea statelor membre ale
Uniunii Europene, prin intermediul proiectelor PHARE [i al proiectelor
finan]ate de al]i donori interna]ionali. 

Astfel, la nivelul Ministerului Internelor [i Reformei Administrative,
aceast= expertiz= s-a concretizat prin dou= proiecte de înfr=]ire institu]ional=
"Coordonarea procesului de descentralizare [i de-concentrare de c=tre
administra]ia central=" (PHARE RO/2004/IB/OT/01), derulat în
parteneriat cu Institutul de Administra]ie Public= din Olanda [i Asocia]ia
Municipalit=]ilor din Olanda [i "Înt=rirea autonomiei financiare a
autorit=]ilor locale prin continuarea procesului de descentralizare fiscal=
[i financiar=" (PHARE RO/04/IB/OT/02), derulat în parteneriat cu
Asocia]ia Municipalit=]ilor din Danemarca.
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2. Procesul de descentralizare în România

2.1. De ce descentralizare?

Descentralizarea presupune transferul competen]elor administrative
[i financiare privind furnizarea unor servicii publice de la nivelul
administra]iei publice centrale la cel al administra]iei publice locale. Este un
proces cu caracter bi-dimensional, în primul rând politic [i apoi tehnic,
al c=rui scop este îmbun=t=]irea calit=]ii serviciilor publice oferite cet=]enilor
prin redefinirea [i modernizarea structurilor responsabile [i a metodelor
de furnizare.

Departe de a fi un scop în sine, descentralizarea este o metod= de a
furniza mai eficient serviciile publice, corelate în primul rând cu cerin]ele [i
nevoile beneficiarilor. Niciun sistem centralizat nu poate r=spunde variet=]ii
infinite a nevoilor comunit=]ilor locale la fel de bine ca autorit=]ile locale
alese [i responsabile în fa]a acestora. 

Dreptul de decizie privind administrarea [i finan]area unui num=r
important de servicii publice trebuie transferat autorit=]ilor administra]iei
publice locale, acestea fiind cele mai în m=sur= s= r=spund= cerin]elor
specifice fiec=rei comunit=]i locale beneficiare. Fac excep]ie de la aceast=
regul= acele servicii publice care sunt considerate de importan]= strategic=
sau na]ional=.

Activit=]ile desf=[urate în cursul anului 2006 de c=tre UCRAP în
domeniul descentraliz=rii au vizat: îmbun=t=]irea cadrului legislativ [i
institu]ional, asigurarea secretariatului Comitetului tehnic interministerial
pentru descentralizare, clarificarea competen]elor pe diferitele niveluri [i
structuri ale administra]iei publice, colectarea de date [i informa]ii relevante
procesului de descentralizare, managementul proiectelor cu finan]are
interna]ional=, acordarea de sprijin autorit=]ilor administra]iei publice
centrale în procesul de descentralizare, colaborarea cu reprezentan]ii
societ=]ii civile, mediului academic, precum [i cu structurile asociative ale
autorit=]ilor administra]iei publice [i identificarea unor noi instrumente care
s= sprijine procesul descentraliz=rii.
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2.2. Identificarea unor noi instrumente care s= sprijine procesul
descentraliz=rii

2.2.1. Asocia]iile de dezvoltare intercomunitar=

În condi]iile unei fragment=ri administrative excesive (în anul 2006
existau 2843 de comune, cu o popula]ie care reprezint= 49% din popula]ia
total= a ]=rii, în condi]iile unei medii de popula]ie într-o comun= cuprins=
între 2500 [i 5000 de locuitori), marea majoritate a comunelor, precum [i o
bun= parte a ora[elor mici nu dispun de o baz= de impozitare suficient de
mare pentru a genera venituri proprii semnificative, nu pot realiza economii
de scar= [i nu au resurse manageriale [i tehnice suficiente, ceea ce conduce
la o calitate nesatisf=c=toare a serviciilor publice furnizate [i la un nivel de
trai sc=zut al cet=]enilor.

O solu]ie la aceste probleme o reprezint= asocia]iile de dezvoltare
intercomunitar=. Asocia]iile de dezvoltare intercomunitar= sunt o form= de
asociere între dou= sau mai multe unit=]i administrativ-teritoriale, cu scopul
de a realiza în comun proiecte de dezvoltare de interes zonal/regional [i/sau
furnizarea în comun a unor servicii publice locale.

Ministerul Internelor [i Reformei Administrative, prin UCRAP,
deruleaz= un proiect pentru sprijinirea unit=]ilor administrativ-teritoriale în
constituirea [i administrarea de asocia]ii de dezvoltare intercomunitar=,
astfel încât acestea s= devin= forma de asociere cea mai utilizat= la nivel
local [i regional. Proiectul se desf=[oar= în perioada iunie 2006-iulie 2009. 

În urma efectu=rii unor vizite la asocia]iile deja constituite pentru a se
identifica dificult=]ile întâmpinate de acestea, problemele semnalate de c=tre
membrii asocia]iilor au fost preponderent acelea[i, lipsa cadrului logistic [i
a resurselor financiare necesare pentru plata salariilor fiind principalele
piedici cu care ace[tia se confrunt=.

Un studiu privind num=rul unit=]ilor administrativ-teritoriale din
România [i a popula]iei aferente acestora a determinat colectarea [i
centralizarea datelor primite din cele 41 de jude]e ale ]=rii [i municipiul
Bucure[ti; au rezultat 2843 de comune (reprezentând 90% din teritoriul
]=rii), 215 ora[e (7% ) [i 103 municipii (3%). În urma efectu=rii acestui
studiu s-a confirmat c= fragmentarea administrativ= în România a atins
propor]ii îngrijor=toare.

Prin efectuarea unei analize privind num=rul [i situa]ia asocia]iilor
existente în ]ar= a rezultat c= majoritatea asocia]iilor sunt nefunc]ionale.

Urmeaz= ca echipa de proiect, împreun= cu partenerii s= elaboreze
manualul asocia]iilor de dezvoltare intercomunitar=, care va cuprinde
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recomand=ri privind constituirea, func]ionarea [i administrarea asocia]iilor
de dezvoltare intercomunitar=; activitatea este prev=zut= pentru perioada
februarie-aprilie 2007, urmat= de o etap= de consultare cu to]i actorii
interesa]i.

2.2.2. Administratorul public

De ce administrator public?

Cadrul general - problemele unei comunit=]i

Mediul urban, îndeosebi, implic= numeroase probleme cu care
autorit=]ile locale se confrunt= în permanen]=, între care se num=r= cele
legate de dezvoltarea economic=, transport, construc]ia de locuin]e,
alimentare cu apa, s=n=tate public=, finan]e, ocuparea for]ei de munc= etc.
Acestea se împart în dou= categorii, respectiv structurale (forma fizic= [i
operarea spa]iului urban) [i administrative (managementul localit=]ii).

În prezent, zonele urbane se confrunt=, pe lâng= acestea, cu o nou=
categorie de probleme, cele care afecteaz= în mod direct calitatea vie]ii. O
mare parte a acestei categorii o constituie problemele legate de servicii,
urmare a unei slabe planific=ri: educa]ie [i deficien]e în sistemul educa]ional,
asisten]= social=, asisten]= medical=, programe de recreere, [omaj,
reorientare profesional=, izolare social=, s=r=cie, bariere de comunicare, [i de
aici criminalitate, delincven]= juvenil=, dependen]= economic=. În aceea[i
categorie a problemelor deja prezentate intr= si problemele de mediu [i cele
politice.

De altfel, tocmai de solu]ionarea acestei categorii de probleme ]ine
succesul sau nereu[ita autorit=]ilor publice.

Toate aceste schimb=ri au impact asupra managementului autorit=]ilor
publice. Se întrevede, astfel, necesitatea unei abord=ri a managementului
urban orientat= mai mult c=tre politici, ceea ce implic= necesitatea unor
administratori profesioni[ti. În calitatea sa de manager al jude]ului, ora[ului
sau comunei, administratorul public ar putea fi un catalizator în formularea
politicii urbane.

Administratorul public împreun= cu primarul [i Consiliul local
(pre[edintele [i Consiliul jude]ean în cazul jude]elor) vor c=uta si vor
propune solu]ii membrilor comunit=]ii pentru corectarea politicilor locale
astfel încât s= r=spund= cerin]elor cet=]enilor într-o m=sur= cât mai mare.
Ulterior adopt=rii politicilor publice cu consultarea cet=]enilor,
administratorul public va asigura condi]iile pentru implementarea lor.
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Este inevitabil, în acest context, ca viitorul s= necesite o mai înalt=
profesionalizare a angaja]ilor, o mai mare delegare de responsabilit=]i de
c=tre conduc=torii institu]iilor publice, sisteme mai bune de comunicare
intern= [i extern=, precum [i un mai mare rafinament în 'arta' rela]iilor
interguvernamentale din partea unit=]ilor administrativ-teritoriale.

Complexitatea [i dinamica problemelor cu care se confrunt=
administra]ia urban= necesit= acordarea unei aten]ii deosebite
profesionaliz=rii angaja]ilor din administra]ie, [i în special a celor din
subordinea conducerii executive.

Schimbarea este o for]= constant=, atotcuprinz=toare, care afecteaz=
neîncetat atât spa]iul urban, cât [i munca administratorului public, care
devine tot mai dificil=, mai complex=, mai provocatoare [i în mod sigur mai
interesant= [i mai captivant=.

Pe de alt= parte, schimb=rile în sectorul public pot fi deosebit de vizibile
[i intense, iar spa]iul de manevr= foarte limitat. Abilitatea de a func]iona într-
un mediu al schimb=rii rapide este prioritar= pentru a supravie]ui pentru
administratorii publici actuali [i viitori. Ei trebuie s= fie adaptabili,
responsabili [i rapizi în ac]iune.

Un administrator public nu numai c= gestioneaz= chestiunile cotidiene
din cadrul organiza]iilor publice în care este activ, dar este [i un agent al
schimb=rii, care urmeaz= principiile conforme celei mai simple, [i probabil
celei mai bune defini]ii a managementului: "GETTING THINGS DONE!"

Cadrul legislativ

Descentralizarea administra]iei publice române[ti a produs o
diversificare a serviciilor publice [i o sporire a complexit=]ii muncii, ceea ce
a condus la cre[terea num=rului func]iilor de conducere [i la specializarea
acestora. Primarii [i pre[edin]ii de consilii jude]ene, în exercitarea calit=]ii
lor de autoritate executiv=, trebuie s= îmbine elementele de natur= tehnic=,
administrativ=, [tiin]ific=, cu calit=]i [i aptitudini manageriale, fapt care
implic= profesionalizarea conducerii de vârf în administra]ia local=. În acest
context, s-a constatat necesitatea eficientiz=rii managementului public la
nivel local, prin separarea palierului politic de cel executiv [i prin atragerea
de speciali[ti cu o înalt= calificare.

Ministerul Internelor [i Reformei Administrative a propus, ca solu]ie,
introducerea unei noi func]ii în administra]ia public= local=, aceea de
administrator public, care s= asigure aplicarea principiilor managementului
economic prin proiectarea, executarea [i urm=rirea eficient= a serviciilor
publice locale.
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Legea nr. 286/2006 care modific= [i completeaz= Legea nr. 215/2001 a
administra]iei publice locale reglementeaz= o serie de elemente de noutate
menite s= r=spund= problemelor importante ale administra]iei publice locale,
în principal celor legate de slaba capacitate administrativ= [i de lipsa
mecanismelor de implementare a prevederilor legale existente. Prevederile
acestei legi vizeaz= m=suri pentru sporirea autonomiei locale, oferindu-se
autorit=]ilor administra]iei publice locale mijloacele pentru cre[terea
eficien]ei [i calit=]ii actului administrativ, precum [i responsabilizarea
ale[ilor locali în procesul de administrare a comunit=]ilor pe care le conduc.

Între elementele de noutate aduse de Legea nr. 286/2006 se reg=se[te [i
conceptul de administrator public, legea oferind posibilitatea deleg=rii
anumitor sarcini de la primar, respectiv pre[edintele consiliului jude]ean
c=tre administratorul public. 

Cadrul legal este orientativ, permi]ând autorit=]ilor administra]iei publice
locale s= înfiin]eze postul de administrator public [i l=sând la latitudinea
acestora num=rul [i importan]a atribu]iilor conferite persoanei din func]ia
respectiv=. În spiritul respect=rii principiilor descentraliz=rii, autonomiei
decizionale [i auto-reglement=rii, func]ia are un caracter op]ional.

Administratorul public poate fi angajat, în condi]iile legii, la propunerea
primarului sau a pre[edintelui consiliului jude]ean, cu aprobarea consiliului
local, respectiv a consiliului jude]ean, în limita num=rului maxim de posturi
aprobate. Atât numirea, cât [i eliberarea din func]ie a administratorului
public sunt realizate de c=tre primar sau pre[edintele consiliului jude]ean pe
baza unor criterii, proceduri [i atribu]ii specifice, aprobate de consiliul local,
respectiv jude]ean. Numirea în func]ie se face pe baz= de concurs.

În baza unui contract de management încheiat cu primarul/pre[edintele
consiliului jude]ean, administratorul public poate s= îndeplineasc= atribu]ii
de coordonare a  aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes
local/jude]ean. Astfel, în func]ie de num=rul [i importan]a atribu]iilor
delegate, administratorul public poate organiza, coordona [i gestiona
activitatea prim=riei/consiliului jude]ean, fiind un partener al
managementului de vârf în procesul de adoptare a deciziilor strategice.
Administratorul public particip= [i este consultat în procesul de alocare a
resurselor materiale, financiare, umane [i informa]ionale, ca o condi]ie a
exercit=rii func]iei în care a fost învestit [i de realizare a programului [i a
indicatorilor de performan]= prev=zu]i în contractul de management. 

Legea mai sus men]ionat= prevede, de asemenea, c= asocia]iile de
dezvoltare intercomunitar= pot opta pentru angajarea de administratori
publici în vederea asigur=rii unei gestion=ri eficiente a serviciilor publice
care fac obiectul asocierii.

19

Ghidul Administratorului Public



3. UCRAP [i proiectul "Administratorul public"

Pentru a veni în sprijinul autorit=]ilor administra]iei publice locale
interesate în angajarea de administratori publici [i pentru clarificarea
aspectelor care nu sunt reglementate de legisla]ia în vigoare, UCRAP a
ini]iat proiectul "Administratorul public".

Aflat în derulare în perioada 2006-2008, proiectul promoveaz=
înfiin]area [i ocuparea func]iei de administrator public în cadrul aparatelor
de specialitate ale primarilor, ale consiliilor jude]ene [i în cadrul asocia]iilor
de dezvoltare intercomunitar=.

Prin obiectivele sale, proiectul urm=re[te fundamentarea necesit=]ii [i
utilit=]ii introducerii func]iei de administrator public la nivelul autorit=]ilor
administra]iei publice locale, înt=rirea capacit=]ii UCRAP de a oferi asisten]=
tehnic= prim=riilor interesate s= angajeze administratori publici, cre[terea
gradului de con[tientizare la nivelul autorit=]ilor publice privind necesitatea
[i utilitatea introducerii func]iei de administrator public la nivelul
administra]iei publice locale, implementarea func]iei de administrator public
la nivel local [i promovarea acestei func]ii la nivel na]ional.

În implementarea proiectului, UCRAP colaboreaz= cu celelalte structuri
de specialitate din cadrul Ministerului Internelor [i Reformei Administrative,
alte ministere de resort, structuri asociative ale administra]iei publice locale
[i organiza]ii nonguvernamentale cu experien]= în domeniu.

3.1. Realiz=ri

În cadrul proiectului "Administratorul public", pe parcursul anului 2006
au fost finalizate urm=toarele activit=]i:

" În perioada martie-septembrie 2006, în colaborare cu Universitatea
Babe[-Bolyai din Cluj Napoca, UCRAP a desf=[urat o cercetare
administrativ= în vederea evalu=rii [i fundament=rii necesita]ii [i
disponibilit=]ii pentru introducerea func]iei de administrator public la
nivelul administra]iei publice locale din România. Analiza
rezultatelor cercet=rii a condus la identificarea domeniilor majore de
activitate de la nivelul prim=riilor municipale din România unde
administratorul public ar putea interveni în vederea eficientiz=rii
activit=]ii. Rezultatele cercet=rii administrative urmeaz= a fi
prezentate mai jos.

" Având în vedere elementul de noutate introdus de func]ia de
administrator public [i pentru a facilita accesul la informa]ie privind
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procesul de implementare a acestei func]ii la nivelul autorit=]ilor
publice locale române[ti, UCRAP a demarat procesul de elaborare a
unei baze de date care s= con]in= informa]ii referitoare la experien]e
relevante înregistrate la nivel na]ional [i interna]ional.
Baza de date cuprinde, pân= în prezent, informa]ii despre: func]ia de
city manager din ]=ri vest-europene [i din Statele Unite ale Americii,
experien]e acumulate la nivel local în România privind delegarea de
responsabilit=]i de c=tre primar altor persoane, respectiv situa]ia
angaj=rilor din decursul anului 2006 a administratorilor publici,
precum [i experien]a legat= de agentul de dezvoltare local= (anterior
- facilitator comunitar/promotor local). 
Informa]iile colectate pân= în momentul edit=rii prezentului Ghid vor
fi prezentate în cuprinsul acestuia.

" În perioada august-noiembrie 2006, func]ia de administrator public a
fost promovat= în cadrul unui set de ateliere de lucru/întâlniri
consultative cu prefec]i, primari, pre[edin]i ai consiliilor jude]ene [i
cu reprezentan]i ai structurilor asociative ale administra]iei publice
locale partenere ale UCRAP pentru proiectul "Administratorul
public". În cadrul acestor întâlniri au fost abordate aspecte referitoare
la disponibilitatea autorit=]ilor publice locale pentru angajarea de
administratori publici, salarizarea acestora, întocmirea fi[ei de post, a
contractului de management, delegarea de atribu]ii de la
primari/pre[edin]i de consilii jude]ene c=tre administratorii publici. 

" În luna noiembrie 2006, Direc]ia Politici For]= de Munc= din cadrul
Ministerului Muncii, Solidarit=]ii Sociale [i Familiei a transmis c=tre
UCRAP avizul favorabil privind introducerea ocupa]iei de
administrator public în Clasificarea Ocupa]iilor din România.

" Prezentul Ghid al administratorului public, elaborat în cadrul
proiectului "Administratorul public", are la baz= rezultatele cercet=rii
administrative, analiza privind profilul [i atribu]iile corespunz=toare
func]iei de city manager în SUA [i în ]=ri vest-europene, inputuri din
partea partenerilor [i a primarilor consulta]i. Prezint= recomand=ri
specifice cu privire la profilul profesional [i institu]ional al
administratorului public: proceduri de angajare, fi[a de post,
contractul de management, exemplificarea cazurilor de bun= practic=,
atât în plan intern, cât [i interna]ional. Ghidul administratorului
public va fi diseminat în cadrul unei campanii de informare care se va
desf=[ura în anul 2007.
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3.1.1. Raport asupra rezultatelor cercet=rii administrative pentru
identificarea domeniilor majore de activitate la nivelul prim=riilor
municipale în care ar putea interveni administratorul public

În vederea analiz=rii oportunit=]ii introducerii func]iei de administrator
public la nivelul autorit=]ilor administra]iei publice locale din România,
UCRAP, împreun= cu Universitatea Babe[-Bolyai din Cluj-Napoca, au
realizat o cercetare administrativ= la nivelul prim=riilor municipale din
România. A fost elaborat un chestionar care a fost trimis spre completare
c=tre toate prim=riile municipale, cercetarea decurgând în perioada
februarie-iunie 2006.

Cercetarea a avut drept scop identificarea domeniilor majore de activitate
unde ar putea interveni administratorul public. În func]ie de domeniile
specifice de activititate determinate ulterior s-a definit profilul socio-
profesional al acestuia. Profilul socio-profesional al administratorului public
s-a concretizat în modelul de fi[= de post [i contractul-cadru de management
prezentate drept elemente de referin]= la finalul prezentului Ghid.

Transmiterea chestionarelor spre completare c=tre prim=riile municipale
s-a f=cut prin intermediul modernizatorilor din cadrul institu]iilor
prefectului. Completarea a fost solicitat= manual, pe format de hârtie, sub
coordonarea [efului compartimentului de rela]ii cu publicul.

Un prim e[antion reprezentativ, constând în 12 prim=rii municipale, a
fost chestionat în perioada februarie-martie 2006. În urma evalu=rii modului
de completare pentru acest prim e[antion s-a decis transmiterea
chestionarului c=tre toate prim=riile municipale [i c=tre prim=riile celor 6
sectoare ale municipiului Bucure[ti, în perioada mai-iunie 2006.

În final, dintr-un num=r de 103 prim=rii municipale chestionate, 95 au
transmis chestionarele completate. 

Datele au fost transmise ulterior spre prelucrare c=tre Universitatea
Babe[-Bolyai din Cluj-Napoca.

Pentru informa]ii suplimentare privind structura chestionarului [i
rezultatele ob]inute, v= rug=m s= vizita]i pagina de web a UCRAP,
http://modernizare.mira.gov.ro.

Concluziile [i recomand=rile formulate de UCRAP în urma cercet=rii

Ipotezele de lucru care au stat la baza acestei cercet=ri administrative au
fost verificate pe parcurs, ceea ce a condus la o confirmare a nevoii de
eficientizare a activit=]ii din urm=toarele domenii de la nivelul prim=riilor
municipale din România: 
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- atragerea de fonduri extrabugetare în vederea atingerii obiectivelor
propuse în strategia de dezvoltare urban=/metropolitan=.

- prestarea de servicii publice de interes local de c=tre unit=]ile
economice subordonate. 

- coordonarea aparatului de specialitate al primarului, cu accent pe
managementul resurselor umane [i pe comunicarea intra-institu]ional=.

- dezvoltarea de parteneriate/rela]ii interna]ionale cu unit=]i
administrativ-teritoriale din alte state.

Rezultatele cercet=rii arat= c= la nivelul prim=riilor municipale din
România se resimte nevoia unui management modern al serviciilor publice
[i al aparatelor de specialitate.

Interven]ia unui profesionist, respectiv a administratorului public, ar
reprezenta o prim= solu]ie pentru eficientizarea activit=]ii din domeniile mai
sus men]ionate. 

1. Domeniul identificat: Atragerea de fonduri extrabugetare [i
elaborarea de strategii de dezvoltare urban=/metropolitan=

Acest domeniu face referire la depunerea de proiecte spre finan]are în
vederea atingerii obiectivelor propuse în strategia de dezvoltare urban=. 

Aproximativ o treime dintre prim=riile municipale chestionate au
declarat existen]a în subordine a unui compartiment cu atribu]ii specifice în
ceea ce prive[te monitorizarea resurselor de finan]are extrabugetar=, iar mai
mult de jum=tate dintre acestea au declarat c= acela[i compartiment se ocup=
[i de elaborarea de proiecte de finan]are.

De[i exist= o cre[tere procentual= a num=rului de prim=rii municipale
care au depus proiecte spre finan]are în perioada 2000-2006, rata de succes
fiind de asemenea în cre[tere, valoarea medie a proiectelor depuse
de acestea, atât în nume propriu, cât [i în parteneriat arat= o sc=dere
pentru anul 2005 fa]= de anul 2004. Totodat=, analiza arat= c= mai mult de
jum=tate dintre prim=riile municipale nu au câ[tigat niciun proiect în
perioada 2003-2005. 

În acest sens, o atribu]ie major= care ar putea fi preluat= de
administratorul public este coordonarea activit=]ilor pentru atragerea de
resurse de finan]are extrabugetar= prin elaborarea de proiecte.

Consider=m important= existen]a unei corel=ri reale între activitatea
persoanei care se ocup= de elaborarea strategiilor de dezvoltare
local=/metropolitan= [i cea a persoanei care coordoneaz= activitatea de
depunere de proiecte spre finan]are în vederea atingerii obiectivelor propuse. 
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În contextul dat, numai jum=tate din num=rul prim=riilor municipale
chestionate au declarat c= au elaborat= o strategie de dezvoltare local=, iar
pentru 60% dintre acestea strategia este elaborat=, implementat= [i
monitorizat= de c=tre angaja]i din cadrul prim=riei. 

Profilul administratorului public care s-ar ocupa de problematica descris=
mai sus ar putea fi urm=torul:

- absolvent de studii superioare de lung= durat=;
- studii post-universitare în domeniul managementului public;
- experien]= în scriere de propuneri c=tre finan]atori [i în managementul
proiectelor finan]ate din fonduri europene (cel pu]in 3 ani);
- experien]= în administra]ia public= local= la nivel de decizie
(cel pu]in 3 ani);
- abilit=]i de negociere [i mediere, bun comunicator;
- spirit de ini]iativ= [i creativitate;
- capacitate de analiz= [i sintez=, planificare strategic= (experien]= în
elaborarea de planuri [i strategii de dezvoltare - minim 3 ani)
- cuno[tin]e de management al riscului [i/sau al crizei;
- capacitate de exprimare (vorbit, scris, citit) în cel pu]in o limb= str=in=
de circula]ie interna]ional= la nivel avansat
- abilitate de operare pe calculator personal la nivel avansat.

2. Domeniul identificat: Furnizarea de servicii publice de interes local
de c=tre unit=]ile economice aflate în subordinea prim=riilor
municipale

Pentru perioada 2003-2005, la nivelul prim=riilor municipale din
România a fost înregistrat= o sc=dere a veniturilor provenite din aloca]ii
bugetare, [i respectiv o cre[tere a veniturilor proprii. Totu[i, num=rul de
unit=]i economice generatoare de profit este în sc=dere de la anul 2003 la
anul 2005, în timp ce num=rul celor generatoare de pierderi este în cre[tere
pentru aceea[i perioad=, iar valoarea profitului înregistrat de acelea[i unit=]i
este, cu excep]ia anului 2003, mai mic= decât valoarea pierderilor. 

Întrucât aproximativ jum=tate din totalul prim=riilor municipale nu are
desemnat un coordonator al unit=]ilor economice subordonate, iar pentru
cealalt= jum=tate exist= un coordonator care este subordonat primarului
(60%) sau unuia dintre viceprimari (40%), administratorul public ar putea
interveni cu succes în eficientizarea acestui domeniu de activitate, prin
îmbun=t=]irea calit=]ii furniz=rii serviciilor publice c=tre cet=]eni.

La profilul administratorului public prezentat anterior s-ar putea ad=uga
pentru acest domeniu: bune cuno[tin]e despre bugetare, politici fiscale [i
managementul financiar al sectorului public.
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3. Domeniul identificat: Organizarea intern= a prim=riei

În majoritatea cazurilor, se înregistreaz= o cre[tere a num=rului de sarcini
pentru primar, în compara]ie cu viceprimarii. Primarul coordoneaz=, în
medie, cel mai mare num=r de compartimente din cadrul prim=riei, angaja]ii
acestor compartimente fiind în directa sa subordonare.

Dou= elemente fundamentale ale managementului le reprezint= func]iile
de organizare [i de comunicare, pe care administratorul public le-ar putea
exercita cu succes în cadrul prim=riei. 

Procesul de transmitere a informa]iilor între nivelul de conducere [i cel
de execu]ie se desf=[oar= în mod echilibrat prin canalele de comunicare
cunoscute: intranet, e-mail, telefon [i [edin]e (întâlniri de lucru).
Se întrevede, îns=, o anume preferin]= pentru un mod de comunicare
impersonal, ceea ce denot= o men]inere a statusului birocratic, al=turi de o
anume rigiditate, precum [i o ierarhizare puternic=, înso]it= de p=strarea
distan]ei formale. 

Un administrator public, în calitatea sa de agent al schimb=rii, ar putea
îmbun=t=]i procesul de comunicare intra-institu]ional=, contribuind în acest
fel la transformarea organiza]ional=.

În ceea ce prive[te managementul resurselor umane la nivelul prim=riilor
municipale, prelucrarea datelor colectate arat= necesitatea profesionaliz=rii
acestuia, prin îmbun=t=]irea practicilor [i procedurilor existente. 

În sprijinul afirma]iei de mai sus pot fi aduse urm=toarele argumente:   
- num=rul angaja]ilor care beneficiaz= de formare continu= este destul
de redus, de[i exist= o preocupare v=dit= pentru elaborarea strategiilor de
formare profesional= 
- analiza organiza]ional= este, pentru cea mai mare parte a
municipalit=]ilor chestionate, elaborat= de persoane din cadrul institu]iei
- fluctua]ia personalului din cadrul prim=riilor municipale este în
cre[tere, un calcul simplu ar=tând c=, aproximativ o dat= la cinci ani, s-ar
putea schimba aproape întreg personalul.
În cea mai mare parte a cazurilor, atribu]iile privind recrutarea, selec]ia [i

evaluarea personalului revin compartimentului de resurse umane, care este
subordonat primarului. Aceast= atribu]ie ar putea fi preluat= [i îndeplinit= cu
succes de un profesionist, cu preg=tire în acest domeniu, care s= poat=
introduce mijloace [i metode moderne, bazate pe managementul
performan]ei, [i nu în ultimul rând, al schimb=rii.

În acest context, administratorul public ar putea fi coordonatorul
aparatului de specialitate al primarului, îndeosebi la nivel de resurse umane
[i comunicare intern=.
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Astfel, profilului descris mai sus i s-ar ad=uga: experien]= de minim 3 ani
în managementul resurselor umane, în coordonarea unui colectiv de cel pu]in
10 persoane.  

4. Domeniul identificat: Dezvoltarea de parteneriate/acorduri/rela]ii
interna]ionale cu unit=]i administrativ-teritoriale din alte state

Analiza arat= un procent relativ sc=zut pentru num=rul de acorduri
încheiate de c=tre prim=riile municipale din România cu autorit=]i
administrative din alte state. Aproximativ 33% dintre responden]i nu au
declarat existen]a unui acord de asociere. Un procent semnificativ (60%)
dintre prim=riile chestionate nu au oferit informa]ii cu privire la proiectele
desf=[urate în ultimii ani în parteneriat cu alte state. 

Astfel, nu au fost ob]inute detalii cu privire la num=rul de proiecte,
domenii sau parteneri.

În acest sens, consider=m c= acestui domeniu, deosebit de important
pentru înt=rirea capacit=]ii institu]ionale a prim=riilor municipale din
România, trebuie s= i se acorde o aten]ie sporit=.

În lunile ianuarie-februarie ale anului 2007 au fost realizate
urm=toarele activit=]i în cadrul proiectului "Administratorul public":

" Un seminar de instruire cu tema "Administratorul Public în România
[i în Olanda", având drept scop cre[terea gradului de con[tientizare la
nivelul autorit=]ilor publice privind necesitatea [i utilitatea
introducerii func]iei de administrator public la nivel local s-a
desf=[urat la începutul lunii februarie a anului 2007. Activitatea a fost
organizat= cu sprijinul proiectului de înfr=]ire institu]ional=
"Coordonarea procesului de descentralizare [i de-concentrare de c=tre
administra]ia central=" (PHARE RO/2004/IB/OT/01), derulat de
UCRAP în parteneriat cu Institutul de Administra]ie Public= din
Olanda [i Asocia]ia Municipalit=]ilor din Olanda. 
Seminarul a oferit oportunitatea dezbaterii problematicii
administratorului public, reunind urm=toarele categorii de
participan]i: administratori publici din România [i din Olanda,
reprezentan]i ai unit=]ilor administrativ-teritoriale interesate în
angajarea de administratori publici, ai structurilor asociative ale
administra]iei publice locale, ai asocia]iilor non-guvernamentale
partenere ale UCRAP pentru proiectul "Administratorul public".
În cadrul acestui eveniment, administratorii publici din Olanda
[i din România [i-au împ=rt=[it din experien]a proprie privitoare la
aceast= func]ie.
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" A fost reglementat= salarizarea persoanelor care ocup= func]ia de
administrator public prin Ordonan]a nr. 10/2007 privind cre[terile
salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat
potrivit Ordonan]ei de urgen]= a Guvernului nr. 24/2000 privind
sistemul de stabilire a salariilor de baz= pentru personalul contractual
din sectorul bugetar [i personalului salarizat potrivit anexelor nr. II [i
III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de
baz= în sectorul bugetar [i a indemniza]iilor pentru persoane care
ocup= func]ii de demnitate public= (publicat= în Monitorul Oficial nr.
80 din data de 1 februarie 2007).

3.2. Perspective

Pentru a continua sprijinirea implement=rii func]iei de administrator
public, între activit=]ile propuse în cadrul proiectului "Administratorul
public" pentru perioada 2007-2008  se num=r= urm=toarele:

" UCRAP va continua informarea autorit=]ilor publice locale asupra
oportunit=]ii introducerii func]iei de administrator public. Vor fi
promovate atât Ghidul administratorului public (care va fi actualizat
la sfâr[itul anului 2007), cât [i cazurile de bun= practic= de la nivelul
autorit=]ilor publice locale sau ale asocia]iilor de dezvoltare
intercomunitar= care angajeaz= administratori publici.
În cadrul acestei campanii de informare se vor desf=[ura ateliere de
lucru, întâlniri consultative, dar [i sesiuni de instruire la nivel
local/regional, în func]ie de solicit=rile locale.

" UCRAP va acorda sprijin direct [i asisten]= tehnic= autorit=]ilor
administra]iei publice locale solicitante, interesate în angajarea de
administratori publici. Se are în vedere extinderea/dezvoltarea
func]iei de administrator public, pe baza experien]ei deja acumulate.
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4. Experien]e care au precedat apari]ia administratorului
public în România

4.1. Câteva considerente privind pa[ii premerg=tori adopt=rii
pozi]iei de administrator public în România

Institu]ionalizarea pozi]iei de administrator public în ierarhia
administra]iei publice locale din România reprezint=, pân= la acest moment,
un caz fericit de reform= "de jos în sus" a sistemului românesc. Cu alte
cuvinte, nevoia resim]it= de ale[ii locali din fruntea comunit=]ilor - în special
primarii marilor ora[e - de a fi sprijini]i în activitatea de administrare a
localit=]ilor de un specialist care s= îi degreveze de sarcinile "gospod=re[ti",
a devenit în final o op]iune fundamentat= legislativ, prin adoptarea noii Legi
a administra]iei publice locale1.

Pentru a evita îns= riscul ca o excep]ie - [i anume dorin]a câtorva primari
influen]i de a conlucra cu un specialist independent în administrarea
localit=]ii - s= devin= liter= de lege [i, mai mult pentru a preveni eventualele
disfunc]ionalit=]i cauzate de o percep]ie limitat= asupra a ceea ce este [i ce
trebuie s= fac= un administrator public, Institutul pentru Politici Publice
(IPP), cu sprijin financiar de la USAID, a ini]iat în luna mai, 2005 un proiect
cu tema Administratorul public - pentru un management mai eficient în
administra]ia public= local= din România. Principalele obiective ale
proiectului au fost acelea de a identifica disponibilitatea existent= la nivelul
administra]iei publice locale de a adopta o asemenea pozi]ie în cadrul
structurilor organiza]ionale proprii, concomitent cu o documentare a
practicii interna]ionale în acest sens, precum [i elaborarea unei propuneri de
lege ferenda privind institu]ionalizarea administratorului public în România.

Ideea proiectului a fost generat= de un sondaj de opinie realizat de IPP în
ianuarie 2005 cu tema Suportul public pentru unele m=suri de reform= în
administra]ia public= local=, unde aproape jum=tate dintre cet=]enii
chestiona]i (46%) au r=spuns c= un sistem în care un manager f=r=
apartenen]= politic=2, ce nu se schimb= la alegeri, ar conduce treburile
curente ale localit=]ii, ar face lucrurile s= func]ioneze mai bine3. 
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În egal= m=sur=, tema city managerului suscita tot mai mult interesul
deciden]ilor politici, ba chiar în unele municipalit=]i mari institu]ia
administratorului public func]iona deja de facto, f=r= îns= a fi fost reglementat=
de vreun act normativ, semn c= realit=]ile din plan local erau în continu=
schimbare [i necesitau noi solu]ii pentru a eficientiza actul de administrare. Pentru
a vedea, deci, care era situa]ia nevoilor [i a disponibilit=]ii la nivel local de a
angaja un asemenea specialist pe viitor, IPP a realizat o serie de interviuri
telefonice cu primari din 11 municipii: Bucure[ti, Ia[i, Craiova, Baia - Mare,
Gala]i, Oradea, Giurgiu, Pite[ti, Timi[oara, Ploie[ti [i Sibiu. La momentul
realiz=rii acestor interviuri (iunie 2005), 7 dintre primari s-au declarat de acord cu
înfiin]area acestei pozi]ii în cadrul prim=riei de municipiu (Bucure[ti, Ia[i,
Craiova, Baia - Mare, Oradea, Giurgiu [i Ploie[ti), ceilal]i manifestând înc=
rezerve sau chiar opozi]ie fa]= de aceast= nou= func]ie. Întreb=rile au vizat, de
asemenea, [i categoriile de atribu]ii pe care primarii ar fi de acord s= le delege
c=tre administratorul public, limitele competen]elor acestuia, tipul func]iei
(public=, contractual=), precum [i denumirea4.

Pentru a da o dimensiune cât mai comprehensiv= cercet=rii cu privire la
capacitatea administra]iei publice locale de a integra o pozi]ie de tipul
administratorului public în ierarhia administrativ= româneasc=, echipa de
proiect a completat rezultatele interviurilor cu o serie de focus-grupuri la
care au participat în special func]ionari publici de conducere (directori de
departamente) din prim=riile de sector, respectiv prim=rii de municipii din
jurul capitalei (Ploie[ti, Giurgiu, Târgovi[te). Discu]iile de grup au relevat o
serie de aspecte interesante cu privire la limitele pe care acest segment
profesional le percepeau în ipoteza înfiin]=rii pozi]iei de administrator
public, cea mai important= dintre acestea fiind pragul de salarizare, pe care
participan]ii la focus grupuri îl vedeau ca nedep=[ind remunera]ia aferent=
unui director din cadrul prim=riei. La nivel general îns=, a existat un acord
aproape unanim cu privire la utilitatea introducerii unui administrator
profesionist în cadrul prim=riilor, care s= coordoneze activitatea tuturor
direc]iilor de specialitate din institu]ie. 

Pe baza r=spunsurilor ob]inute în urma interviurilor, a discu]iilor de grup,
precum [i în urma document=rilor realizate cu privire la practica
interna]ional= în materie5, IPP a realizat un pliant informativ destinat în
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special autorit=]ilor de la nivel local (Primari, Pre[edin]i de Consilii
Jude]ene), dar [i cet=]enilor, cu privire la:

" Ce este un administrator general6 o persoan= cu abilit=]i
administrative, dublate de calit=]i manageriale, al c=rei principal rol
este acela de a-i sprijini pe reprezentan]ii ale[i ai comunit=]ii s=
gestioneze în mod eficient problemele curente ale localit=]ii.

" De ce este nevoie de un administrator general: ca expresie a
principiilor descentraliz=rii [i autonomiei locale, administratorul
general este cel care îi degreveaz= pe Primar/Pre[edintele de Consiliu
Jude]ean de sarcinile administrative care duc la supraînc=rcarea
func]iei de reprezentare politic= a ale[ilor, profesionalizeaz=
managementul la nivelul institu]iei publice [i contribuie la înt=rirea
autonomiei locale pe principii de eficien]= [i eficacitate în activitate. 

" Cum se poate înfiin]a pozi]ia de administrator general în cadrul unei
autorit=]i publice locale: aici recomandarea IPP a fost aceea ca
angajarea administratorului s= se fac= în baza unui concurs, acesta
urmând s= încheie un contract de performan]= cu institu]ia
angajatoare, numit în func]ie prin dispozi]ia conduc=torului institu]iei
(Primar/Pre[edinte de Consiliu Jude]ean) [i confirmat prin hot=rârea
Consiliului Local/Jude]ean.

" Profilul administratorului general: candidatul ideal la aceast= func]ie
trebuie s= aib= studii de specialitate în domenii precum economic sau
tehnic, experien]= în administra]ie [i performan]e recunoscute la locul
de munc= anterior.

" Rela]ia administratorului general cu autorit=]ile: în acel stadiu al
proiectului, IPP recomanda o formul= flexibil= prin care, func]ie de
decizia autorit=]ii locale, administratorul general s= se poat=
subordona fie Primarului/Pre[edintelui de Consiliu Jude]ean, fie
Consiliului (local/jude]ean), fie amândurora. 

În paralel cu campania de informare, echipa de proiect a lucrat, împreun=
cu speciali[ti, reprezentan]i ai administra]iei publice, la elaborarea unui text
de lege cu privire la posibilitatea institu]ionaliz=rii viitoarei pozi]ii de
administrator public. Textul a fost supus discu]iilor într-un cadru extins, în
luna iulie, 2005, în cursul unei dezbateri organizate împreun= cu Asocia]ia
Municipiilor din România (AMR). Pe parcursul dezbaterii au fost analizate
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atât aspectele de ordin normativ privitoare la înfiin]area noii pozi]ii în
administra]ia local=, cât [i eventualele rezerve exprimate de participan]ii la
discu]ii (în special cele legate de suprapunerile între atribu]iile
viceprimarului [i cele ale administratorului public, de legitimitatea limitat= a
pozi]iei în raport cu func]ia public=/demnitatea public=, dificult=]i legate de
recrutarea, preg=tirea [i integrarea administratorului public în sistemul
administra]iei publice locale, cunoscut= fiind criza de resurse umane
existent= în administra]ia local=, etc.).

Principala concluzie desprins= în urma procesului de consultare cu
viitorii beneficiari ai m=surilor de reform= a fost aceea c= la nivelul
autorit=]ilor publice locale din România exista atât nevoia, cât [i
disponibilitatea de a asimila func]ia de administrator public în structurile
organizatorice proprii, în m=sura în care se vor fi clarificat o serie de aspecte
de ordin procedural (condi]iile privind remunerarea func]iei, raporturile
ierarhice cu o serie de func]ii de conducere din cadrul institu]iei etc.). 

În acest context, la finalul anului 2005, cu prilejul modific=rilor la
pachetul de legi privind reforma administra]iei publice, Institutul pentru
Politici Publice (IPP) a propus o serie de amendamente la Legea nr.
215/2001, principalul dintre acestea  fiind chiar sec]iunea privind înfiin]area
func]iei de administrator public în România. La încheierea procesului de
consultare cu to]i beneficiarii interesa]i, legea a fost adoptat= (Legea nr.
286/2006), statuând pentru prima oar= în România posibilitatea ca
autorit=]ile publice locale s=-[i înfiin]eze op]ional pozi]ia de administrator
public, acolo unde exist= o voin]= politic= în acest sens. 

Departe de a fi îns= încheiat, procesul de profesionalizare a
managementului public la nivel local este înc= la început de drum, iar
comunicarea constant= [i înv=]area experien]ial= la nivelul autorit=]ilor
locale sunt premisele vitale ale unei asimil=ri corecte [i eficiente a acestei noi
institu]ii în administra]ia româneasc=. Mai mult, sunt necesare în continuare
eforturi din partea tuturor factorilor care au sprijinit aceast= idee s= devin=
practic= curent= (autorit=]i centrale, asocia]iile autorit=]ilor locale,
organiza]ii neguvernamentale) de a populariza [i de a-[i aduce aportul la
procesul de transformare a administra]iei române[ti dinspre un sistem
iner]ial, rigid, înspre o structur= supl=, capabil= s= atrag= în sistem oameni
competen]i [i s= î[i desf=[oare activitatea în condi]ii de eficien]= crescut=. 

Elena Iorga, Coordonator programe
Institutul pentru Politici Publice
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4.2. Agentul de dezvoltare local=

Administra]ia public= local= reprezint= cel mai adesea unicul actor
implicat activ în dezvoltarea local= în mediul rural. Dup= 1989, în România,
procesul de reform= [i de descentralizare a administra]iei publice locale au
eviden]iat îns= c=:

" asumarea responsabilit=]ii dezvolt=rii economice locale nu este pe
deplin con[tientizat= [i asumat= de c=tre administra]ia public= local=, 

" nu exist= instrumente adecvate pentru dezvoltarea [i promovarea
economiei locale (legislativ=, financiar=, institu]ional=, viziuni [i
abord=ri programatice-strategice). 

De[i au fost adoptate o serie de legi în vederea descentraliz=rii [i
deconcentr=rii  serviciilor publice în administra]ia public= local=, totu[i, atât
procesul de formulare a politicilor publice la nivel local, cât [i planificarea
strategic= sunt înc= limitate. Acest lucru se datoreaz=, cel pu]in par]ial, lipsei
de ini]iativ= local= în valorificarea oportunit=]ilor oferite de noua legisla]ie [i
în sus]inerea implement=rii acesteia cu m=suri complementare. 

De asemenea, modul de organizare a func]iilor specifice diferitelor
responsabilit=]i ale administra]iilor locale are un impact deosebit asupra
calit=]ii serviciilor publice locale [i asupra nivelului de dezvoltare local=
realizat.

Ar mai fi de men]ionat faptul c= de[i Legea Administra]iei Publice
Locale nu restric]ioneaz= adoptarea de politici de dezvoltare local=, aceasta
nu precizeaz= natura acestor ini]iative de dezvoltare local= [i nici care ar fi
principiile generale în domeniul promov=rii [i dezvolt=rii locale. Prin
urmare, majoritatea administra]iilor publice locale nu au dezvoltat capacit=]i
de planificare, implementare [i evaluare a ac]iunilor care s= asigure coeren]a
[i concentrarea m=surilor de politici locale de dezvoltare bazate pe programe
strategice ale unit=]ilor administrativ-teritoriale pe care le reprezint=. 

Apare astfel absolut necesar= dezvoltarea unei structuri administrative
competitive [i capabile s= r=spund= la problemele de dezvoltare local= într-
un context european. Este nevoie de dezvoltarea unor capacit=]i
institu]ionale specifice [i de asigurare a resurselor financiare necesare pentru
utilizarea acestora, de un instrument fezabil de eficientizare a activit=]ii
administra]iei publice din România în vederea prelu=rii [i administr=rii la
nivel local a procesului de politici publice locale de dezvoltare. 
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4.2.1. Prezentarea modelului "Agent de Dezvoltare Local="(ADL)

Pornind de la nevoia de cre[tere a capacit=]ii administra]iei publice locale
de a elabora [i implementa politici publice locale, Consor]iul pentru
Dezvoltare Rural=7 a implementat în perioada martie 2004 - august 2006,
proiectul Agent de Dezvoltare Local=8 (ADL). ADL este o persoan= cu
studii superioare (absolvent de [tiin]e socio-umane - economie, sociologie,
administra]ie public=, sociologie etc.), angajat= în cadrul administra]iei
publice locale (din mediul rural [i din localit=]i mici) sau a asocia]iilor
microregionale, având drept atribu]ii ini]ierea [i facilitarea procesului de
elaborare a strategiei locale de dezvoltare, atragerea de fonduri extrabugetare
la bugetul local prin elaborarea de proiecte, implementarea proiectelor
câ[tigate, cre[terea vizibilit=]ii comunei (realizarea [i actualizarea
siteweb-ului comunei), identificarea [i încheierea unor parteneriate/acorduri
de colaborare cu parteneri locali, regionali [i interna]ionali, transmiterea
mesajului comunit=]ii c=tre deciden]ii locali, informarea membrilor
comunit=]ii cu privire la oportunit=]ile de finan]are adresate acestora etc.
Agentul de dezvoltare local= este o persoan= resurs=, o interfa]= între
comunitate [i administra]ia public= local=. 

Grupul ]int= al proiectului îl reprezint= administra]iile publice locale [i
indirect, comunit=]ile rurale din România. 

Istoric

Modelul "agent de dezvoltare local=" are la baz= dou= proiecte anterioare
implementate de Funda]ia Civitas [i Centrul de Asisten]= Rural= în jude]ele
Bistri]a-N=s=ud, Cluj, Arad [i Timi[. Este vorba despre proiectul "Facilitator
comunitar, program pilot în jude]ele Cluj [i Bistri]a-N=s=ud", implementat
de Funda]ia Civitas pentru Societatea Civil= [i despre proiectul "Promotor
Local" implementat de Centrul de Asisten]= Rural= în jude]ele Timi[ [i Arad.
Experien]a celor dou= programe arat= c= adoptarea func]iei de Agent de
Dezvoltare Local= poate deveni o institu]ie eficient= la nivel local cu
menirea de a:
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" identifica problemele specifice care frâneaz= dezvoltarea socio-
economic= a unei comunit=]i, 

" ini]ia solu]ii adecvate pentru rezolvarea acestora, 
" dezvolta strategii de ac]iune  
" identifica m=surile capabile s= duc= la rezultatele a[teptate [i

implementarea proiectelor,
" promova comunitatea [i imaginea acesteia.

Modalit=]i de institu]ionalizare a modelului ADL

Exist= trei modalit=]i de institu]ionalizare a modelului ADL, fiecare în
func]ie de nevoile [i capacitatea administra]iilor locale de a sus]ine aceast=
func]ie, [i anume:

! ADL în cadrul administra]iei publice locale;
! ADL la nivelul mai multor comune (microregiune);
! ADL ca institu]ie independent= asociat= APL (organizarea unor

servicii publice locale în parteneriat cu organiza]ii ne-
guvernamentale, sau concesionarea acestora unor firme private pe
baza unor parteneriate public-privat. 

Fiecare model de institu]ionalizare a func]iei de Agent de Dezvoltare
Local= î[i are avantajele [i dezavantajele sale. Selec]ia modelului trebuie
realizat= pe baza caracteristicilor specifice ale fiec=rei autorit=]i locale.

4.2.2. Obiectivele [i activit=]ile proiectului ADL

Având în vedere experien]a acumulat= în cadrul celor dou= proiecte
anterioare, membrii Consor]iului pentru Dezvoltare Rural= [i-au propus ca
modelul ADL9 s= fie promovat [i extins la nivel na]ional ca o metod= viabil=
de eficientizare a administra]iei publice locale în activit=]ile de planificare
strategic= [i de implementare a politicilor de dezvoltare local=. Pentru a face
asta, au fost create centre de resurse ([ase) la: Boto[ani, Bucure[ti, Cluj-
Napoca, Drobeta Turnu-Severin, Odorheiul Secuiesc [i Timi[oara (centrele
au fost organizate în cadrul unor ONG-uri existente în aceste ora[e [i
deservesc între 5 [i 11 jude]e). Aceste centre au rolul de creare a cadrului
optim de extindere a modelului ADL respectiv, de furnizare de informa]ii [i
sus]inerea activit=]ii agen]ilor de dezvoltare din aria lor de interes. 
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Totodat=, pentru promovarea proiectului [i pentru adoptarea modelului în
nomenclatorul de func]ii, în noua lege a administra]iei publice locale [i în
organigrama APL, au fost organizate o serie de conferin]e regionale în
principalele ora[e din România la care au participat primari, consilieri locali
[i reprezentan]i ai consiliilor jude]ene din regiune. A fost organizat= [i o
conferin]= na]ional= la Bucure[ti la care au participat reprezentan]i ai
administra]iei centrale [i parlamentari. Mai mult, pentru a fundamenta
necesitatea adopt=rii modelului ADL la nivel na]ional [i luarea în
considerare a acestuia în cadrul actelor normative ce vizeaz= administra]ia
public= local= [i dezvoltarea comunitar=, a fost elaborat= [i editat= o
propunere de politic= public=10. 

Pentru buna informare a grupului ]int= [i a celor interesa]i de acest model
în cadrul proiectului a fost elaborat= bro[ura informativ= RoADL (5 apari]ii
a câte 500 de exemplare/apari]ie) precum [i pagina de web a proiectului
www.lda.ro. De asemenea, a fost creat un grup de discu]ii al agen]ilor de
dezvoltare, ace[tia având ocazia de a comunica [i de a se sprijini între ei în
rezolvarea problemelor de care se lovesc.

4.2.3. Rezultate

Urmare a eforturilor depuse, s-a ajuns ca la cei aproximativ 80 de agen]i
de dezvoltare local= câ]i existau în martie 2004, s= se adauge înc= 170,
num=rul total ajungând la 250 de ADL. Aceste persoane au beneficiat de
cursuri de fomare în domenii ca dezvoltare comunitar=, management de
proiect [i fundraising, organizarea [i func]ionarea administra]iei publice
locale, politici publice. A fost editat [i un suport de curs.

În ceea ce prive[te rezultatele agen]ilor de dezvoltare local= ar fi de
men]ionat:

! proiecte elaborate [i finan]ate (în valoare de peste 18 milioane Euro); 
! strategii locale de dezvoltare pentru comunit=]ile în care activeaz= sau

în curs de realizare a acestora;
! grupuri de ini]iativ= local= [i ONG-uri înfin]ate pe plan local, acestea

având rolul de a-i sprijini în activitatea lor [i de a fi parteneri în cadrul
viitoarelor proiecte (ONG-urile);
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! parteneriate încheiate cu diverse autorit=]i locale [i ONG-uri din ]ar=
[i str=in=tate în vederea gestion=rii mai eficiente a unor probleme
comune (de ex. probleme de mediu);

! microregiuni înfiin]ate; astfel, în 2006, atât datorit= noului cadru
oferit de modificarea legii administra]iei publice locale cât [i
programelor Uniunii Europene (Programul Leader de ex.),  agen]ii de
dezvoltare local= au luat ini]iativ= înfiin]=rii unor asocia]ii
microregionale11 (de intercomunalitate), în vederea gestion=rii în
comun a unor servicii publice [i a cre[terii capacit=]ii de cofinan]are
[i de accesare a unor programe europene [i guvernamentale.
Agen]ii de dezvoltare local= sunt coordonatori sau directori executivi
ai acestora.

4.2.4. Problemele agen]ilor de dezvoltare local=

Una dintre principalele probleme întâmpinate în implementarea acestui
model [i în crearea re]elei na]ionale ADL a fost cea a lipsei resursei umane
calificate [i/sau motivate s= îndeplineasc= func]iile ADL, fapt lesne de
în]eles, având în vedere criza general= de resurs= uman= calificat= în mediul
rural. Prin urmare, de multe ori s-a recurs la studen]i sau absolven]i de studii
superioare din ora[ele apropiate, care îns=, dup= ce au acumulat experien]=,
au p=r=sit postul de ADL pentru a lucra în cadrul diverselor firme de
consultan]=.

O alt= problem= este legat= de motivarea financiar= a ADL, Hot=rârea de
Guvern 170/2005 nef=când niciun fel de referire la personalul din cadrul
administra]iilor publice locale care coordoneaz= implementarea proiectelor
finan]ate din fondurile Uniunii Europene. Astfel, func]ionarii publici din
cadrul administra]iei publice locale nu pot beneficia de pl=]i salariale din
fondurile proiectelor pe care le coordoneaz=. Solu]ia în aceast= situa]ie a fost
aceea ca ADL s= fie angajat ca personal contractual, beneficiind astfel de
pl=]ile salariale cuvenite coordonatorilor sau asisten]ilor de proiect.

Nu în ultimul rând, o problem= este cea legat= de faptul c= ADL nu este
înc= acreditat [i c= aceast= func]ie nu a reu[it înc= s= fie institu]ionalizat=
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prin introducerea ei în legea de modificare a Legii Administra]iei Publice
Locale (286/2006) [i în organigrama administra]iei publice locale.

În încheiere am ad=uga faptul c=, de[i finan]area proiectului s-a încheiat
în august 2006, re]eau ADL continu= s= existe [i s= se exind= f=r= a avea
suport financiar din partea institu]iilor centrale sau jude]ene. Mai mult,
con[tiente de faptul c= atât fondurile Uniunii Europene, cât [i cele
guvernamentale vor fi accesate doar în baza unor proiecte fundamentate prin
strategii locale de dezvoltare viabile, tot mai multe consilii locale [i prim=rii
[i-au manifestat dorin]a [i ne-au solicitat sprijinul în selectarea, instruirea [i
asistarea unui ADL. Sper=m astfel c= re]eaua ADL se va înt=ri [i extinde, iar
necesitatea [i utilitatea acestui model va fi luat= în considerare [i la nivel
na]ional.

Alexandru Pavel
Funda]ia Civitas pentru Societatea Civil=
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5. Situa]ia angaj=rii de administratori publici în România
în perioada septembrie 2006 - ianuarie 2007 (studii de caz)

În perioada septembrie 2006 - ianuarie 2007, 11 unit=]i administrativ-
teritoriale au demarat procedurile de angajare pentru administratorii publici:
Prim=ria Ora[ului Cugir - jude]ul Alba, Prim=ria Municipiului Oradea -
jude]ul Bihor, Prim=ria Municipiului Turda - jude]ul Cluj, Prim=ria
Municipiului Re[i]a - jude]ul Cara[-Severin, Prim=ria Ora[ului Hâr[ova -
jude]ul Constan]a, Prim=ria Comunei Vulcana-Pandele - jude]ul Dâmbovi]a,
Consiliul Jude]ean Mehedin]i, Prim=ria Ora[ului S=rma[u - jude]ul Mure[,
Consiliul Jude]ean Prahova, Prim=ria Ora[ului Breaza - jude]ul Prahova,
Consiliul Jude]ean Teleorman, precum [i o asocia]ie de dezvoltare
intercomunitar= - Asocia]ia Micro-regional= V=ile Some[ului, g=zduit= de
Prim=ria  Comunei Iclod - jude]ul Cluj.

Dintre aceste unit=]i administrativ-teritoriale, pân= la sfâr[itul lunii
ianuarie 2007, trei au angajat administratori publici, [i anume Prim=ria
Ora[ului Cugir, Prim=ria Municipiului Re[i]a [i Consiliul Jude]ean
Teleorman.

Din luna februarie 2007 urmeaz= s=-[i înceap= activitatea un nou
administrator public, la nivelul Prim=riei Hâr[ova, jude]ul Constan]a.

Procedurile de angajare pentru aceste trei situa]ii au constat în:
" adoptarea unei hot=râri a Consiliului Local/Jude]ean pentru

modificarea organigramei - prin care a fost înfiin]at postul de
administrator public;

" analizarea organigramei [i a statului de func]ii [i identificarea unui
post contractual vacant [i transformarea acestuia în post de
administrator public;

" adoptarea unei hot=râri a Consiliului Local/Jude]ean, în temeiul art.
120^4 alin. (2) din Legea nr. 286/2006 care modific= [i completeaz=
Legea nr. 215/2001 pentru aprobarea criteriilor, procedurilor [i
atribu]iilor specifice pe baza c=rora se face numirea administratorului
public [i eliberarea acestuia din func]ie;

" desf=[urarea concursului pentru ocuparea func]iei de administrator
public cu respectarea criteriilor [i procedurilor specifice;

" încheierea contractului de management între primar/pre[edintele
Consiliului Jude]ean [i administratorul public.
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Pe parcursul lunii octombrie 2006, la nivelul celor trei unit=]i
administrativ-teritoriale, cele trei posturi de administrator public au fost
ocupate prin concurs (prob= scris= [i interviu).

Condi]iile specifice de ocupare a posturilor de administrator public au
fost urm=toarele: studii superioare de lung= durat= absolvite cu diplom= de
licen]=, în specialitatea tehnic=, juridic=, administra]ie public= [i/sau
economic=; 5-10 ani vechime în specialitatea studiilor; cuno[tin]e operare
calculator; cunoa[terea cel pu]in a unei limbi str=ine de circula]ie
interna]ional=; abilit=]i de comunicare.

Cei trei administratori publici angaja]i î[i desf=[oar= activitatea pe baza
unor contracte de management, iar atribu]iile delegate de c=tre
primar/pre[edintele Consiliului Jude]ean difer= de la un caz la altul, dup=
cum urmeaz=.

! La nivelul Prim=riei Ora[ului Cugir, conform contractului de
management, administratorul public coordoneaz=, verific=, r=spunde
[i informeaz= primarul ora[ului Cugir de activitatea Serviciului
Poli]ia Comunitar= a ora[ului Cugir; coordoneaz=, verific=, r=spunde
[i informeaz= primarul ora[ului Cugir de activitatea Biroului
Administrare a domeniului public [i privat [i a activit=]ilor
subordonate: Salubrizare str=zi [i ecarisaj [i Gospod=rire comunal= -
spa]ii verzi; verific= [i informeaz= primarul ora[ului Cugir privind
modul de derulare a contractelor de delegare [i concesionare a
serviciilor publice de interes local: ap=-canal, transport public de
c=l=tori, salubrizare a ora[ului [i administrare a p=durilor [i a
p=[unilor proprietate a Consiliului Local al ora[ului Cugir.

! La nivelul Prim=riei Municipiului Re[i]a, conform contractului de
management, administratorul public coordoneaz= activitatea
serviciilor publice, cu respectarea prevederilor legale din Cap.VI2,
art.1204, coroborat cu art.1.alin.(2) ale Legii nr. 215/2001 privind
administra]ia public= local=, cu modific=rile [i complet=rile
ulterioare. Astfel, conform fi[ei de post, administratorul public
coordoneaz= activitatea la urm=toarele societ=]i: S.C. Prescom S.A.
Re[i]a, S.C. Cet Energoterm Re[i]a S.R.L., S.C. Urban Re[i]a S.R.L.,
S.C. Pie]e Re[i]a S.R.L.; propune m=suri pentru îmbun=t=]irea
activit=]ii serviciilor publice; procedeaz= la informarea periodic= a
Consiliului Local referitor la activitatea serviciilor publice; concepe
[i supune aprob=rii Consiliului Local strategii [i politici de dezvoltare
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a serviciilor publice; are calitatea de ordonator principal de credite în
perioada în care primarul municipiului Re[i]a î[i efectueaz= concediul
legal de odihn= anual sau este plecat în delega]ie.

! La nivelul Consiliului Jude]ean Teleorman, contractul de
management este asimilat cu contractul individual de munc=, al c=rui
obiect îl constituie coordonarea aparatului de specialitate al
Consiliului Jude]ean Teleorman [i a serviciilor publice de interes
jude]ean aflate sub autoritatea acestuia, administratorul public
îndeplinind [i calitatea de ordonator principal de credite. 
Administratorul public are atribu]ii privind: func]ionarea aparatului
de specialitate al Consiliului Jude]ean Teleorman în vederea
îmbun=t=]irii comunic=rii [i organiz=rii interne (întocmirea
organigramei, a statului de func]ii, a Regulamentului de Organizare [i
Func]ionare pentru Consiliul Jude]ean Teleorman, a proiectelor de
hot=râri, punerea în practic= a acestora, gestionarea coresponden]ei),
rela]ia cu consiliul jude]ean (asigur= rela]ia cu comisiile de
specialitate ale consiliului, cu structurile asociative, cu reprezentan]i
ai societ=]ii civile), rela]ia cu alte autorit=]i ale administra]iei publice
locale (coordoneaz= activitatea compartimentelor de specialitate din
aparatul consiliului jude]ean care acord= primarilor [i consiliilor
locale, la solicitare expres=, sprijin, asisten]= tehnic=, asisten]=
juridic= [i de orice alt= natur=), institu]iile [i serviciile publice
subordonate Consiliului Jude]ean Teleorman (coordoneaz= Serviciul
de Deservire, Paz= [i Protocol, Serviciul de Cooperare Intern= [i
Interna]ional=, Serviciul Exploata]ii Piscicole, Centrul Jude]ean de
Conservare [i Promovare a Culturii Tradi]ionale Teleorman).
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6. Experien]a interna]ional= în exercitarea func]iei de
administrator public

Modelul aplic=rii managementului economic în administra]ia public=
este originar din Statele Unite ale Americii [i din statele vest-europene (în
special, ]=rile anglo-saxone), unde serviciile comunitare sunt organizate pe
baza principiilor aplicabile în sectorul privat, sub coordonarea unui City
Manager/Director Executiv. Între ]=rile europene care aplic= acest model de
coordonare a serviciilor publice locale prin intermediul unei alte persoane
decât primarul se num=r=: Belgia, Danemarca, Germania, Irlanda, Letonia,
Marea Britanie, Olanda [i Suedia.

6.1. International City Managers Association (ICMA)
Prezentarea ICMA

Asocia]ia Interna]ional= a City Managerilor (ICMA) este o asocia]ie
profesional= [i educa]ional= pentru managerii numi]i, pentru administratori
[i pentru asisten]i în ora[e, municipalit=]i [i departamente/regiuni din
întreaga lume.

Din 1914, ICMA a oferit sprijin [i asisten]= tehnic=, formare profesional=
[i informare membrilor s=i [i comunit=]ii guvernelor locale.

Deciziile manageriale luate de cei aproape 8000 de membri ai ICMA
afecteaz= mai mult de 100 de milioane de cet=]eni din sute de comunit=]i din
localit=]i mici cu o popula]ie de câteva sute de locuitori [i pân= la arii
metropolitane care deservesc câteva milioane de locuitori. 

Misiunea ICMA este s= creeze excelen]a în guvernarea local= prin
dezvoltarea [i  promovarea/stimularea managementului profesionist la nivel
local în lume.

Activit=]ile organiza]iei

ICMA ofer= o varietate de servicii membrilor s=i [i comunit=]ilor
guvernelor locale. Asocia]ia este recunoscut= în plan interna]ional ca editor:
de la informa]ii/resurse, manuale [i baze de date/analize de date [i pân= la
buletine informative de specialitate [i alte publica]ii electronice. 

ICMA furnizeaz= asisten]= tehnic= guvernelor locale în consolidarea
democra]iei, ajutându-le s= dezvolte practici profesionale [i etice, pentru o
guvernare transparent=.

ICMA asist= guvernele locale din Statele Unite ale Americii prin
programe cum ar fi: Center for Performance Measurement, Smart Growth
Network, dar [i alte tipuri de programe pe domenii specifice dup= nevoie.
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Codul de etic= al ICMA (deontologia profesional= a administratorului
public):

1. s= fie dedicat conceptului de guvernare local= democratic= - concept
care poate fi atins doar printr-un management profesionist

2. s= dea valoare [i demnitate serviciilor publice [i s= men]in= o
atitudine constructiv=, creativ= [i practic= fa]= de problemele
ora[ului, s= fie func]ionar onest cu total= responsabilitate social=

3. s= fie dedicat celor mai înalte idealuri de onoare [i integritate [i s=
rela]ioneze cu toate categoriile de public

4. s= serveasc= întotdeauna cât mai bine intereselor tuturor membrilor
comunit=]ii

5. s= propun=/informeze consiliul elector  despre propunerile de politici
publice, iar dup= deciziile acestuia s= sprijine implementarea lor

6. s= fie apolitic - s= deserveasc= în mod egal fiecare membru al
Corpului de Guvernare

7. s= aib= o preocupare permanent= pentru îmbun=t=]irea abilit=]ilor
profesionale [i dezvoltarea competen]elor, în corela]ie cu tehnicile de
management 

8. men]inerea permanent= a leg=turilor cu publicul, informarea corect=
a cet=]enilor asupra problemelor municipalit=]ii, îmbun=t=]irea
calit=]ii [i a imaginii serviciilor publice

9. s= nu încalce niciodat= responsabilit=]ile profesionale [i s= trateze
fiecare problem= la fel, f=r= discriminare, principial [i just

10. managementul resurselor umane s= se bazeze pe impar]ialitate,
disciplin=, remunera]ie conform cu munca prestat=, promovare bazat=
pe merit

11. s= nu existe conflict de interese (s= nu de]in= /s= fie ac]ionar la firme
comerciale/servicii, care s= deruleze contracte cu municipalitatea); s=
nu primeasc= cadouri

6.2. Union des Dirigeants Territoriaux de l'Europe (UDITE)

Uniunea Directorilor Executivi din cadrul Autorit=]ilor Locale din
Europa (UDITE) a fost înfiin]at= la Nancy, în Fran]a, în martie 1990.

UDITE este asocia]ia trans-european= a city managerilor din Europa.
Organiza]ia are ca membri de onoare 15 asocia]ii de nivel na]ional din ]=ri
europene. Asocia]iile de nivel na]ional au împreun= aproximativ 15.000
membri.

UDITE este administrat= de un Comitet (Birou) Executiv care are pân=
la 4 reprezentan]i din fiecare ]ar= care apar]ine Uniunii Europene. Adunarea
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General= a UDITE se desf=[oar= în fiecare an cu participarea a patru
reprezentan]i din fiecare asocia]ie membr=, [i se întrune[te în timpul
Conferin]ei bianuale.

Pre[edintele UDITE este reprezentantul autorizat al Uniunii în activitatea
cotidian= a organiza]iei. Acesta prezideaz= întâlnirile [i este numit pentru o
perioad= de doi ani.

Resursele Uniunii deriv= din cotiza]iile anuale ale membrilor, venituri
din servicii prestate [i sponsoriz=ri.

Scopul Uniunii este s= promoveze rela]iile dintre asocia]iile profesionale
ale Directorilor Executivi care reprezint= autorit=]i locale din Europa, s=
dezvolte schimbul de informa]ie, s= împ=rt=[easc= experien]a profesional=,
s= contribuie la consolidarea rolului [i a func]iilor autorit=]ilor locale în
cadrul Uniunii Europene.

În vederea atingerii acestui scop este realizat un plan strategic în acord cu
schimb=rile introduse prin schimbarea pre[edin]iei. 

Pentru fiecare sesiune, UDITE se concentreaz= pe un num=r de teme
strategice de dezvoltare. Aceste teme sunt propuse pentru a ajuta dezvoltarea
autorit=]ilor locale din ]=rile membre în beneficiul cet=]enilor din
municipalit=]i [i din regiuni.

}=ri membre ale UDITE: Belgia, Cipru, Danemarca, Fran]a, Irlanda,
Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia,
Republica Ceh=, Spania, Ungaria.

6.3. Func]ia de City Manager în Olanda

6.3.1. Contextul

În Olanda exist= 3 nivele de guvernare: guvernul central (statul),
regiunile [i guvernul local (municipalit=]ile).

Municipalit=]ile au competen]e privind autonomia local=
(autogospod=rirea [i elaborarea legisla]iei la nivel municipal) [i co-
guvernarea (cooperarea în vederea punerii în aplicare a legisla]iei na]ionale
[i a reglement=rilor de la nivel regional).

Consiliul municipal este ales prin vot direct, o dat= la 4 ani. Consiliul
nume[te un num=r de consilieri municipali (vice-primari). Împreun= cu
primarul (numit de c=tre Coroan= pentru o perioad= de 6 ani), ace[tia
reprezint= aparatul de lucru, executivul municipalit=]ii. Fiecare viceprimar,
împreun= cu primarul, au propriul lor portofoliu de sarcini, dar r=spund
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împreun= pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor [i a politicilor propuse.
Aparatul de lucru al primarului [i al viceprimarilor r=spunde de problemele
de zi cu zi, preg=te[te [i execut= deciziile consiliului municipal [i îl nume[te
(pentru o perioad= de timp nedeterminat=) pe secretarul executivului, care
joac= rolul city managerului, respectiv al administratorului public.
Totodat=, are autoritatea de a-l suspenda sau demite. City managerul sprijin=
acest aparat de lucru, primarul [i comisiile în întreaga lor activitate. Aparatul
de lucru ofer= indica]ii pentru city manager, definind sarcini [i competen]e.
În general, city managerii beneficiaz= anual de o evaluare a performan]ei. Ei
r=spund de întocmirea minutelor pentru întâlnirile aparatului de lucru [i
contrasemneaz= toate deciziile luate, precum [i coresponden]a, participând la
toate întâlnirile. 

City managerul este [eful administra]iei, în aceast= calitate particip= [i
coordoneaz= echipa de conducere, format= din [efii departamentelor, fiind
responsabil pentru activitatea tuturor func]ionarilor publici.

Conform legii privind drepturile func]ionarilor publici, ace[tia au dreptul
de a oferi consultan]= (* recomand=ri) pentru toate problemele care privesc
slujba lor [i câteodat= chiar trebuie s= aprobe anumite politici. Ei aleg un
comitet care s= îi reprezinte [i care are întâlniri regulate cu city managerul.
City managerul reprezint= municipalitatea în aceste întâlniri [i raporteaz=
despre con]inutul discu]iilor c=tre primar [i viceprimari. 

6.3.2. Calific=ri [i a[tept=ri profesionale

Cu dou=zeci de ani în urm= city managerul era cel mai adesea un înalt
func]ionar public (cu o vechime mare în organiza]ie), având o preg=tire de
baz= în domeniul financiar - juridic. Experien]a în domeniul administra]iei
publice locale [i/sau în cadrul administra]iei publice locale era considerat= ca
fiind cea mai important=. Aceast= experien]= era dobândit= prin formare
specializat= în institutele de training ale guvernelor locale. Lucrurile s-au
schimbat când s-a ajuns la concluzia ca abilit=]ile manageriale sunt mai
importante decât preg=tirea de specialitate. Conducerea unei organiza]ii
reclam= abilit=]i [i cuno[tin]e specifice privind utilizarea eficient= a
resurselor umane. În prezent primeaz= abilit=]ile manageriale, în special
leadership-ul, cumulate cu experien]a în guvernarea local=, ca factori
decisivi pentru numirea unui city manager. Având în vedere pozi]ia
strategic= pe care acesta o ocup=, este de dorit s= aib= o educa]ie
academic=/studii superioare. Cuno[tin]ele de specialitate sunt mai pu]in
importante, întrucât în cadrul echipei de conducere, city managerii lucreaz=
împreun= cu [efii de departamente, care au pregatire de specialitate. 
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6.3.3. Profil profesional

- este prim consilier al primarului [i al viceprimarilor: observ= [i
cânt=re[te toate propunerile organiza]iei, fiind prezent la întâlnirile
aparatului de lucru, se ocup= de minutele întâlnirilor, contrasemneaz=
deciziile (împreun= cu primarul), contrasemneaz= coresponden]a expediat=
(împreun= cu primarul)

- conduce organiza]ia: r=spunde de managementul opera]ional din cadrul
organiza]iei, de resursele umane, precum [i financiare, organizatorice,
materiale [i privind tehnologia informa]iei, de planificarea, realizarea [i
calitatea rezultatelor organiza]iei, planificarea (pe termen mediu) a
politicilor [i de politica bugetar= a organiza]iei (pe termen mediu)

- se consult= cu comitetul func]ionarilor publici: r=spunde de organizarea
întâlnirilor de lucru cu acest comitet 

- informeaz= [i consult= comitetul asupra politicilor propuse
- raporteaz= rezultatele primarului [i viceprimarilor
- reprezint= organiza]ia în rela]iile externe
- r=spunde de proiecte speciale

6.3.4. Cerin]e specifice postului

- Nivel academic de preg=tire
- Experien]= bogat= în procesele guvernamentale 
- Experien]= vast= în management
- Experien]= extins= privind politicile guvernamentale
- Abilit=]i demonstrate în management 
- Manager în adev=ratul sens al cuvântului, având privire de ansamblu
- {tie cum s= delege [i s= se adreseze oamenilor cu privire la

responsabilit=]ile lor
- Bune abilit=]i de comunicare [i de rela]ionare [i putere de convingere
- Preia ini]iativa
- Comunic= într-un stil direct [i deschis
- Con[tiincios cu privire la aspecte ale calit=]ii
- Obi[nuit s= lucreze într-un mediu sub presiune 
- Posed= sim]ul umorului
- Receptiv [i atent
- Juc=tor de echip= [i antrenor în egal= m=sur=
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6.3.5. Competen]a managerial=

Conduce organiza]ia spre schimbare [i dezvoltare. Este manager al
con]inuturilor, proceselor [i al resurselor [i r=spunde de cooperarea
sectorial= la nivel guvernamental [i la nivelul conducerii. Asfel, îl putem
reg=si în oricare din urm=toarele roluri:

Manager
- conduce dezvoltarea [i punerea în practic= a politicilor de o manier=

integrat= 
- întocme[te raport=ri în mod regulat (rapoarte de management) 
- îndrum= managerii
- formuleaz= clar [i la obiect pentru o audien]= larg=
- r=spunde de: coordonarea [i executarea policilor, orientarea spre client,

aspecte ale calit=]ii, utilizarea eficient= a resurselor

Îndrum=tor
- invit= [i stimuleaz= participarea func]ionarilor publici în procesul de

luare a deciziilor
- este receptiv la circumstan]ele, poten]ialul [i ambi]iile personale ale

func]ionarilor publici
- comunic= într-o manier= deschis= [i informal= 
- ofer= regulat feed-back într-un mod constructiv
- stimuleaz= procesul de în]elegere al guvernului (local), a clien]ilor [i a

societ=]ii
- este dinamic [i ac]ioneaz= conform circumstan]elor reale, putând fi

întâlnit pe teren, nu numai în propriul birou
- promoveaz= diseminarea informa]iei, cooperarea [i inova]ia

Partener
- este partener "de curs=" pentru to]i reprezentan]ii politici ale[i, pentru

manageri [i pentru func]ionarii publici
- comunic= cu toate nivelele din organiza]ie
- este creativ în identificarea solu]iilor
- este un bun ascult=tor
- încearc= s= transforme ideile preluate de la reprezentan]ii politici ale[i

[i de la func]ionarii publici în termeni opera]ionali
- încearc= s= priveasc= cu ochii "clientului" (este empatic)
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6.3.6. Atribu]ii ale city managerului

- men]ine [i vegheaz=, ca intermediar, la bunele contacte între
reprezentan]ii politici ale[i [i organiza]ie 

- este responsabil pentru executarea deciziilor primarului [i
viceprimarilor

- este receptiv la noile elemente ale dezvolt=rii care influen]eaz= munca
organiza]iei

- prezideaz= echipa de conducere, este responsabil pentru o bun= calitate
a managementului [i a rezultatelor organiza]iei

- se ocup= de interviurile pentru angajare de personal împreun= cu [efii
de departamente

- stimuleaz= coordonarea [i ini]iativa în cadrul organiza]iei
- urm=re[te toate propunerile ap=rute în cadrul organiza]iei [i le testeaz=

sub toate aspectele care privesc calitatea
- asigur= (împreun= cu [efii de departamente) conducerea organiza]iei.

Un anun] recent pentru recrutarea unui city manager:
"Suntem în c=utarea unei persoane care a demonstrat c= este un manager

la nivel guvernamental, capabil s= dezvolte [i s= implementeze schimb=ri.
Sunte]i o persoan= resurs= cheie (* strategic=) care, într-o manier= inovativ=,
poate "transforma" o viziune în form= [i în con]inut. Ave]i o personalitate
cald=, rela]ional= [i inspirat= [i sunte]i capabil s= comunica]i cu u[urin]= la
orice nivel".  

6.4. Func]ia de City Manager în Danemarca

Vom prezenta în cele ce urmeaz= procedura de recrutare pentru un city
manager la nivelul unei municipalit=]i din Danemarca. 

6.4.1. Contextul 

Noua municipalitate XYZ are 41.000 de locuitori [i se întinde pe o
suprafa]= de 1300 km2. Câteva dintre caracteristicile esen]iale ale
municipalit=]ii sunt:

1. Un sector privat, definit prin întreprinderi mici [i mijlocii
2. Un sector turistic esen]ial, strâns legat de atrac]iile naturale [i

culturale [i cu un poten]ial considerabil de dezvoltare
3. Foarte bune oportunit=]i educa]ionale pentru toate grupurile de

popula]ie
4. Poten]ial geografic pentru cre[terea popula]iei [i a densit=]ii.
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Noua municipalitate se preg=te[te de ceva vreme, ceea ce înseamn= c=
exist= o cooperare politic= [i administrativ= bine stabilit=. Pute]i afla mai
multe vizitând pagina noastr= de web: www.NouaMunicipalitate.com. 

Candida]ii pentru pozi]ia de city manager trebuie s= acorde o aten]ie
deosebit= descrierii felului în care este organizat= noua municipalitate XYZ. 

Modelul organiza]ional este cel al organiza]iei municipale, structurat= pe
trei nivele - politic, administrativ [i institu]ional. La acestea se adaug=
comitetele cet=]ene[ti (beneficiarii serviciilor publice), consiliile locale [i
consiliile comerciale. Obiectivul general al acestui model este s= creeze o
municipalitate orientat= spre dezvoltare care s= se concentreze pe:

" Dezbateri asupra viziunii politice [i formularea de politici, mai
degrab= decât administrarea politic= a unor cazuri singulare 

" O dezvoltare pozitiv= [i echilibrat= a noii municipalit=]i XYZ, unde
administra]ia are un rol principal 

" Utilizarea extins= a contractului de management în plan intern [i cu
parteneri externi

Pozi]ia de city manager în cadrul Noii Municipalit=]i ofer= condi]ii de
munc= foarte atractive, precum [i un înalt poten]ial de dezvoltare, întrucât
noului angajat i se va acorda un rol central în procesul de descentralizare.

Poten]ialilor candida]i li se cere s= fie familiariza]i cu func]ia, sarcinile [i
îndatoririle obi[nuite ale unui city manager. 

6.4.2. Calific=ri profesionale

Se a[teapt= ca city-manager-ul s= aib= o preg=tire/formare educa]ional=
care s= corespund= cerin]elor postului, precum [i obiectivelor generale de
dezvoltare ale institu]iei. 

O formare academic= legat= de [tiin]ele sociale sau într-un domeniu
similar, urmat= de o formare post universitar= relevant=, training sau
experien]a în munc= vor fi considerate relevante îndeosebi în condi]iile în
care candidatul a demonstrat c= are abilit=]i substan]iale în management [i
leadership.

Sarcina de a conduce procesul de formare a noii municipalit=]i este f=r=
îndoial= provocatoare pentru candidatul potrivit. Un num=r de aproximativ
3000  de persoane anagajate cu norm= întreag= va lucra pentru Noua
Municipalitate. Candidatul va trebui s= demonstreze c= posed= abilit=]ile [i
aptitudinile necesare pentru a crea - rapid - o cultur= administrativ= comun=
în administra]ie, atât în ceea ce prive[te individul, cât [i culturile
profesionale specifice. Este deosebit de important s= aib= o vast= experien]=
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în gestiunea [i conducerea complicatelor procese de schimbare c=tre o
implementare reu[it=.

City manager-ul trebuie s= aib= o larg= experien]= de lucru într-un mediu
politic care include procesele democratice de luare a deciziei. Aceasta
înseamn= condi]ii speciale de lucru [i provoc=ri inclusiv cu privire la
definirea de noi sarcini politice [i administrative pentru Noua Municipalitate. 

Se a[teapt= ca city manger-ul s= creeze baza unei puternice cooper=ri
politice în cadrul noii municipalit=]i.

Obiectivul general al Noii Municipalit=]i este s= dezvolte noi forme ale
democra]iei iar cet=]enii s= fie mai implica]i în procesele de luare a deciziei.

City manager-ul va fi un actor central în cadrul procesului de facilitare a
implement=rii  deciziilor politice.  

De aceea, este de a[teptat ca city managerul s= aib= experien]= în
cooperarea cu ale[ii locali, incluzând furnizarea documentelor pentru luarea
deciziilor care necesit= o înalt= calificare precum [i a documentelor de
suport. Este important de observat c= city managerul trebuie s= aib= curajul
[i calific=rile necesare pentru a provoca politicienii în calitate de partener "de
curs=" în chestiuni legate de idei noi [i ini]iative. 

Este deosebit de relevant ca city managerul selectat s= fac= parte dintr-o
re]ea profesional= care faciliteaz= schimbul de experien]=, împ=rt=[irea de
idei noi, inspira]ia etc.

Preten]ia fa]= de city manager este ca persoana s= aib= suficiente
cuno[tin]e [i experien]= pentru a crea perspectiva necesar= dezvolt=rii
economice, printr-o coordonare eficient=.

City managerul trebuie ca, împreun= cu to]i directorii, s= se asigure c=
organiza]ia municipal= se adapteaz= constant provoc=rilor aduse de
viitoarele cereri [i exigen]e. 

City managerul trebuie s= de]in= o cunoa[tere [i în]elegere deplin=,
fundamental= a legisla]iei care prive[te administrarea [i managementul
sectorului public, respectiv s= cunoasc= în profunzime procedurile
referitoare la toate aspectele administra]iei publice, precum [i implicarea
cet=]enilor în procesele de luare a deciziei. Este obligatoriu ca city
managerul s= fie capabil s= ofere consultan]= avizat= în leg=tur= cu aceste
chestiuni.

City managerul are un rol cheie în calitate de colaborator activ la
ini]iativele municipalit=]ii, în ceea ce prive[te contactele [i cooperarea cu
sectorul educa]ional, sectorul privat [i organiza]iile turistice, pe m=sur= ce
privim acestea ca cei trei piloni de atrac]ie în noua municipalitate.

Se a[teapt= ca city managerul s= în]eleag=/recunoasc= acest poten]ial [i
s= îl valorifice, lucrând activ în sensul dezvolt=rii celor trei domenii.
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Este, de asemenea, important ca city managerul s= fie interesat de
problematica [i rela]iile interna]ionale care au relevan]= pentru dezvoltarea
municipalit=]ii [i s= fie preg=tit s= se implice în proiecte interna]ionale, dac=
este necesar. Aceasta implic= din partea city managerului capacitatea de a
comunica fluent în limba englez=. 

6.4.3. Cerin]e privind calific=rile în management

City managerul trebuie s= de]in= [i s= demonstreze calific=ri, experien]=
[i aptitudini în management executiv într-o organiza]ie mai mare. Calit=]ile
de lider se dobândesc/dezvolt= în timpul muncii [i lucrând cu al]i lideri din
organiza]ie. 

În calitate de director executiv el poate realiza un echilibru între
acordarea de consultan]= conducerii politice [i asigurarea conducerii
administrative. Astfel, se poate asigura coeren]a între politic= [i
profesionalism, precum [i între nivelul politic [i cel executiv. Cooperarea [i
coeren]a sunt, a[adar, cuvinte cheie pentru noul city manager.

Se a[teapt= ca city managerul s= fie un vizionar înn=scut [i un conduc=tor
cu ini]iativ=, [i de aceea trebuie s= dovedeasc= faptul c= a înregistrat rezultate
bune la finalizarea de proiecte care propun tranzi]ia organiza]ional= [i a
planurilor de dezvoltare.

Acestea fiind spuse, trebuie s= demonstreze, de asemenea, în]elegere [i
pricepere în a men]ine echilibrul între noile ini]iative [i capacitatea [i
posibilit=]ile organiza]iei de a duce la îndeplinire sarcinile, în combina]ie cu
rutina zilnic= [i cerin]ele generale de maximizare a utiliz=rii resurselor.

În mod evident, city managerul evalueaz= [i se asigur= c= odat= ce un
proiect a început, acesta se va finaliza cu rezultate vizibile.

City managerul va prezida consiliul format din directorii municipali [i
trebuie, prin urmare, s= ofere dovada unei vechimi în munca de
conducere/prezidare a unor astfel de foruri.

City managerul are ca îndatorire special= [i responsabilitate specific= s=
se asigure c= acest consiliu ac]ioneaz= în mod unitar, c= toate cazurile sunt
coordonate [i clarificate integrat, înainte de a fi prezentate factorilor politici
implica]i în luarea deciziilor.  

City managerul va contribui la dezvoltarea [i implementarea setului de
valori [i a politicilor de personal ale noii municipalit=]i, pentru a transforma
administra]ia într-un loc de munc= atractiv pentru angaja]ii curen]i [i viitori.

Aptitudinile de comunicare constituie un atu extrem de apreciat pentru
city manager. Este capabil s= comunice atât în scris, cât [i oral, în a[a m=sur=
încât mesajele sale s= poat= fi în]elese de o larg= varietate de grupuri ]int=:
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angaja]ii, cet=]enii [i al]i actori implica]i, precum cei din sectorul privat, cei
de la nivel regional, alte municipalit=]i, organiza]ii [i asocia]ii.  

Trebuie s= fie vizibil/transparent în chestiuni legate de valori [i opinii, iar
prin autoritatea sa, prin empatia [i abilitatea de a ac]iona, city managerul
stabile[te [i men]ine respectul necesar pentru nivelul politic, pentru
organiza]ie [i pentru propria persoan=.

Stilul s=u de management se caracterizeaz= ca fiind democratic [i
decisiv, garantând echilibrul între orientarea c=tre proces [i cea c=tre
rezultate. City managerul are abilitatea de a lucra prin delegare de sarcini [i
competen]e, ceea ce necesit= o privire de ansamblu [i leadership strategic.

Administra]ia municipal= este ast=zi caracterizat= prin func]ionari
responsabili [i eficien]i. Prin urmare, se dore[te ca city managerul, în calitate
de responsabil cu managementul resurselor umane, s= fie capabil s= asigure
fiec=rui angajat posibilitatea de a-[i utiliza [i dezvolta competen]ele
profesionale [i personale la nivel maxim, astfel încât s= aib= bune op]iuni
pentru carier=.  

Gestioneaz= conflictele într-o manier= profesionist= [i demn=, dup= cum
de]ine competen]e de a duce la bun sfâr[it negocieri cu parteneri interni,
precum [i externi, cu rezultate de maxim= calitate [i acceptare mutual=.

City managerul este o persoan= bine informat=, al c=rui stil de munc= se
bazeaz= pe deschidere, credibilitate [i încredere în alte persoane [i care, chiar
[i în situa]ii de stres, poate ad=uga o not= de umor. La nivel personal, are o
mare capacitate de introspec]ie, este o persoan= echilibrat= [i este permanent
angajat într-un proces de dezvoltare a propriilor aptitudini. Are o personalitate
puternic= [i nu renun]= când întâmpin= rezisten]=, dup= cum capacitatea sa de
munc= este la fel de înalt= precum pragul s=u de rezisten]= la stres.

6.4.4. Procedura de selec]ie pentru city manager

Consiliul or=[enesc a format un comitet de recrutare compus din primar,
pre[edin]ii comisiilor politice, doi reprezentan]i ai consiliului directorilor
municipali [i doi reprezentan]i ai consiliului angaja]ilor.

Comitetul va fi asistat de consultan]i din partea Asocia]iei autorit=]ilor
locale din Danemarca.

Comitetul de recrutare va selecta un num=r de candida]i care corespund
cerin]elor pentru a parcurge procesul de preselec]ie.

Interviurile vor fi realizate în dou= etape:
Pasul 1. Preselec]ia va fi realizat= de c=tre consultant, care va supune

candida]ii unei variet=]i de teste privind calific=rile profesionale [i
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personalitatea. Pe baza acestei preselec]ii ini]iale, cinci candida]i vor fi
propu[i pentru intervievare de c=tre comitetul de recrutare. 

Pasul 2. Comitetul de recrutare va selecta un candidat spre a fi propus ca
city manager în aten]ia consiliului or=[enesc.

Postul este mediatizat în �. din �., precum [i pe web site-ul
(www.XYZ.ro)

Termenul limit= pentru trimiterea aplica]iilor este �.

6.5. Func]ia de City Manager în Statele Unite ale Americii

6.5.1. Administra]ia local= a Statelor Unite ale Americii (SUA)

În SUA, administrarea unei localit=]i a fost [i este un proces complex. S-
a constatat, astfel, necesitatea unui leadership administrativ profesionist la
nivelul autorit=]ilor publice locale. În acest sens autorit=]ile locale au decis
s= angajeze speciali[ti în domeniul administra]iei care s= lucreze în echip= [i
s= furnizeze cet=]enilor servicii eficiente [i de calitate. 

City managerul este un profesionist în administra]ie [i este conduc=torul
acestei echipe. Personalitatea [i interesele lui profesionale au un impact
major asupra localit=]ii respective. Rolul tuturor city managerilor americani
este de a ajuta autorit=]ile locale s=-[i îmbun=t=]easc= serviciile
furnizate cet=]enilor. 

6.5.2. City managerul sau administratorul ora[ului 

În SUA, ora[ele [i regiunile (counties) au înfiin]at postul de
"administrator al ora[ului" înc= de la începutul secolului XX. 

ICMA a identificat o list= sintetic= a problemelor unui ora[ al SUA, în
paralel cu responsabilit=]ile pe care administratorul de ora[ a trebuit s= le
îndeplineasc= de atunci pân= în prezent. Via]a unei comunit=]i a trecut prin
multe schimb=ri de-a lungul timpului iar administratorul a fost nevoit s= se
adapteze permanent la schimb=rile survenite în dinamica ora[ului:

Înainte de 1955, problemele erau cele de dezvoltare economic=,
transport, construc]ia delocuin]e, cadastru, alimentare cu ap= [i canalizare,
aplicarea legii, s=n=tate public=, finan]e, probleme de personal, rela]ii
interguvernamentale;

Între 1955-1963 au ap=rut probleme noi: [omajul, deficien]ele
educa]ionale, izolarea social=, asimilarea imigran]ilor, fric]iunile
subculturale, responsabilitatea politic=; 
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Iar dup= anii 1970, problemele au fost altele: dispari]ia stimulentelor
economice, accelerarea ritmului schimb=rii tehnologice [i sociale,
implica]iile culturale ale politicii guvernamentale [i cre[terea densit=]ii
popula]iei.

În concluzie, problemele privesc nu numai caracteristicile fizice ale
ora[ului, ci [i condi]iile sociale [i psihologice ale vie]ii locuitorilor acestuia,
iar city managerul se afl= într-un post dificil. Datoria lui este s= înlesneasc=
interac]iunea între diversele grupuri de interes [i s= g=seasc= solu]ii la
problemele ridicate de acestea, în a[a fel încât s= satisfac= inten]iile
exprimate. 

6.5.3. Statutul city managerului

În localit=]ile care au decis, prin hot=râre înscris= în "charta" local=,
s= foloseasc= sistemul de administra]ie care include city manager, acesta
este personajul cheie în toate activit=]ile de cre[tere a nivelului de trai din
acele localit=]i. 

Nu se poate da o defini]ie detaliat= a rolului city managerului, pentru c=
nu poate fi o definitie rigid=. În virtutea ideii de descentralizare pe care se
bazeaz= întreaga na]iune american=, fiecare localitate a ales un model [i a
creat specifica]ii detaliate pentru administratorii de ora[, cel mai potrivit
pentru caracteristicile localit=]ii respective. 

De aceea, pot fi sugera]i în termeni generali factorii mai importan]i care
contureaz= rolul unui manager [i natura general= a postului.

În SUA, administratorul unei localit=]i poate fi primarul, administratorul
de regiune (counties), ori administratorii generali care sunt numi]i de
consiliile locale sau de primar. De re]inut este c= toate aceste categorii de
administratori au foarte multe în comun, iar o persoan= poate parcurge mai
multe dintre aceste etape de-a lungul carierei sale. Rolul unui city manager
se schimb= conform a[tept=rilor comunit=]ii. Din schimb=rile aduse Codului
etic al ICMA, din experien]= [i din numeroase studii aprofundate, acesta
se implic= în mod deosebit în procesul de formulare [i implementare a
politicilor.

Ca o caracterizare general=, city managerii comunic= cu [i pentru ora[ele
lor. Ei sunt implica]i în procesele prin care comunitatea decide ce este de
f=cut [i ce mijloace trebuie folosite, uneori privind chestiuni care ies în afara
jurisdic]iei formale a prim=riei. Încrederea cet=]enilor este foarte important=.
La fel de important este faptul c= city managerul este o persoan= în care
cet=]enii au încredere. City managerul are nevoie ca cet=]enii s=-l accepte [i
s= aib= încredere în el. 
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City managerii se bazeaz= pe experien]a angaja]ilor permanen]i ai
prim=riei, care sunt speciali[ti în domeniile lor: directorul economic,
directorul departamentului financiar, directorul de personal, inginerul [ef,
arhitectul [ef, etc. 

În ceea ce prive[te formarea educa]ional= a city managerilor, sunt
obligatorii studiile superioare, [i se recomand= studii de masterat în
administra]ia public=, cu accent pe studii în finan]ele publice [i în aspecte
legislative ale administra]iei publice. 

În general, un administrator public la începutul carierei se angajeaz=
într-o localitate mic=, unde cap=t= experien]= [i se familiarizeaz= cu
problemele de administra]ie. De aici, administratorul public va putea avansa
în carier=, angajându-se în localit=]i din ce în ce mai mari.

Într-un ora[ mare, administratorul public î[i începe cariera în posturi de
asistent de manager. Lucrând ca anali[ti de management sau asisten]i în
serviciile prim=riei, lucrând pentru consiliul local sau chiar pentru primari
sau viceprimari, viitorii city manageri cap=t= experien]= în planificare,
dezvoltare, buget, inginerie civila, achizi]ii, [i alte aspecte ale administra]iei
locale. De asemenea, ei dobândesc experien]= în comunicarea între servicii
[i departamente, aceasta experien]= fiind o condi]ie esen]ial= pentru
avansarea într-o carier= care este în principal bazat= pe contactul cu oamenii
[i pe comunicare. 

De-a lungul carierei lor, city managerii primesc ajutor de la asisten]i
administrativi instrui]i [i orienta]i profesional, exper]i organiza]ionali [i în
management, speciali[ti în personal [i buget, ingineri, planificatori, poli]ie,
[i personalul pentru rela]iile cu comunitatea. Astfel, le r=mâne timp s=
acorde sprijin angaja]ilor [i s= ias= în afara prim=riei, s= discute cu
comunitatea. Administratorul public are contact permanent [i cu consiliul
local [i cu cet=]enii. El trebuie s= încurajeze [i s= creeze un mediu favorabil
pentru afaceri [i pentru dezvoltarea local=. Sunt situa]ii în care consiliul local
stabile[te priorit=]i diferite de ale cet=]enilor, inclusiv ale oamenilor de
afaceri, iar rolul city managerului este de a ac]iona cu tact [i profesionalism. 

Aceast= func]ie are [i dezavantaje, iar cel mai cunoscut este acela c=, la
o schimbare de mandat, administratorul public este primul pe lista
înlocuirilor, indiferent de profesionalismul de care d= dovad=. 

6.5.4. Rela]iile de lucru ale unui city manager

În contextul sistemului politic al comunit=]ii, city managerul este
implicat într-o serie de rela]ii cu primarul [i consiliul local, cu angaja]ii din
subordine, cu alte autorit=]i publice [i cu cet=]enii.
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Crearea, men]inerea, între]inerea acestor rela]ii face parte din experien]a
zilnic= a administratorului public. Cea mai important= rela]ie este aceea cu
[efii [i cu personalul din departamentele prim=riei, [i trebuie s= fie construit=
pe încredere.

Rela]iile cu primarul [i consiliul local:

Succesul sau insuccesul unui city manager ]ine în mare m=sur= de
dezvoltarea unei rela]ii strânse de lucru cu primarul [i membrii consiliului
local. Adesea, preocup=rile acestora au prioritate maxim=, iar city managerul
trebuie s= îi informeze continuu cu privire la toate problemele de care sunt
interesa]i.

Rela]iile dintre consiliul local [i city manager în Statele Unite
ale Americii

În cazul în care consiliul local angajeaz= city managerul, consiliul local
este cel care stabile[te direc]iile de dezvoltare [i priorit=]ile localit=]ii, iar
administratorul public este cel care duce la îndeplinire deciziile consiliului.
În mod general, consiliul local dore[te ca city managerul s= îndeplineasc=
urm=toarele:

- s= participe la toate întâlnirile consiliului local [i s= ia parte la toate
discu]iile privind probleme ce ]in de consiliul local 
- s= fie administrator [ef al ora[ului [i s= fie responsabil în fa]a
consiliului local pentru administrarea corect= a tuturor problemelor
ora[ului
- s= numeasc= [i, atunci când ar fi necesar, s= suspende sau s=
concedieze angaja]ii, precum [i s= le direc]ioneze [i s= le supervizeze
activitatea
- s= preg=teasc= bugetul anual [i s= îl înainteze anual consiliului,
împreun= cu o descriere a caracteristicilor sale importante [i s= fie
responsabil pentru execu]ia acestuia dup= ce este adoptat
- s= preg=teasc= [i s= înainteze consiliului la finele anului fiscal un
raport complet privind finan]ele [i activit=]ile administrative ale ora[ului
pentru anul urm=tor
- s= în[tiin]eze consiliul cu privire la condi]ia financiar= [i nevoile
viitoare ale ora[ului [i s= ofere recomand=ri
- s= recomande autorit=]ii publice adoptarea unor politici necesare
pentru s=n=tatea, siguran]a sau bun=starea comunit=]ii, sau pentru
îmbun=t=]irea serviciilor administrative
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- s= consolideze sau s= unifice pozi]ii, birouri, departamente sau unit=]i
aflate sub jurisdic]ia lui, cu aprobarea consiliului local
- s= supervizeze procesele de achizi]ii publice
- s= se asigure de aplicarea corect= a legii
- s= analizeze activit=]ile ora[ului sau oric=rui departament; s=
analizeze toate plângerile cu privire la chestiuni ce ]in de administrarea
autorit=]ii publice, cu privire la furnizarea serviciilor publice locale [i s=
vegheze ca toate francizele, permisele [i privilegiile acordate de ora[ sunt
respectate cu corectitudine
- s= îndeplineasc= [i alte îndatoriri, dac= le solicit= consiliul.

Pe de alt= parte, city managerul are nevoie [i se a[teapt=, în condi]ii
optime, la un consiliu local care:

- s= îi ofere instrumentele de care are nevoie pentru a-[i îndeplini
sarcinile de serviciu ce îi sunt repartizate
- s= clarifice ce trebuie f=cut [i când trebuie finalizat, atunci când
repartizeaz= sarcini
- s= îi critice munca, atunci când este cazul, dar s= fac= aceasta în
particular sau într-o manier= impersonal=, astfel încât problema s= poat=
fi analizat= obiectiv într-o atmosfer= de în]elegere reciproc=
- s= îi asigure audien]= corect= în situa]ii controversate [i s= nu îi pun=
la îndoial= motivele pân= când el însu[i nu are ocazia s= î[i fac=
cunoscut= opinia
- s= îi ia în considerare cu respect recomand=rile [i propunerile
- s= trateze cu angaja]ii din administra]ie afla]i sub jurisdic]ia city
managerului numai prin intermediul s=u în orice chestiuni importante

Rela]iile cu subordona]ii

Una din cele mai importante caracteristici ale pozi]iei city managerului
este caracterul s=u de intermediar între primar [i consiliu pe de o parte, [i
subordona]ii s=i din prim=rie pe de alt= parte.

Angaja]ii autorit=]ilor publice sunt importan]i din trei motive principale:
sunt for]a de munc=; joac= un rol în stabilirea regulamentului de munc=,
politicilor de salarizare [i condi]iilor de munc=; ca electorat ce-[i câ[tig=
veniturile direct din statele de plat= ale guvernului, constituie un grup de
presiune care adesea sprijin= alegerea membrilor favoriza]i ai consiliului.

Responsabilit=]ile majore ale city managerului fa]= de subordona]ii s=i
sunt de a oferi conducerea administrativ= [i îndrumarea solicitate [i s=
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asigure condi]iile [i resursele necesare pentru a îndeplini sarcinile. Func]iile
sale executive vor fi influen]ate de o serie de factori, inclusiv dimensiunea
ora[ului [i gradul de profesionalism din subordinea nivelului managerial. În
unele cazuri, city managerul ar putea fi foarte implicat în detaliile cotidiene
ale administra]iei, pe când în altele preocup=rile sale majore ar putea fi mult
mai largi.
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7. Recomand=ri pentru prim=riile interesate s= angajeze
administratori publici

7.1. Fi[a postului

INSTITU}IA: APROB,

PRIMAR

FI{A POSTULUI

Nr. ............................................

I. Denumirea postului: Administrator public

II. Identificarea func]iei:
Func]ia de administrator public, potrivit reglement=rilor Legii nr.

286/2006, care modific= [i completeaz= Legea administra]iei publice locale
nr. 215/2001, capitolul VI2 "Administratorul public".

Scopul principal al postului:
Eficientizarea managementului în administra]ia public= local=.

III. Condi]ii specifice privind ocuparea postului:
Studii de specialitate:
- studii superioare de lung= durat=, absolvite cu diplom= de licen]= sau

echivalent, de preferin]= în domeniile: economic, administrativ, tehnic [i/sau
juridic

Perfec]ion=ri (specializ=ri):
- studii postuniversitare în domeniul managementului  

Cuno[tin]e de operare/programare pe calculator: 
- aptitudini de operare a unui computer personal pentru îndeplinirea

sarcinilor de serviciu - nivel mediu
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Limbi str=ine (necesitate [i grad de cunoa[tere):
- capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) în cel pu]in o limb= de

circula]ie interna]ional=, nivel mediu
Abilit=]i , calit=]i [i aptitudini necesare:
- organizare [i coordonare
- analiz= [i sintez=
- planificare [i ac]iune strategic=
- control [i depistare a deficien]elor
- rezolvarea eficient= a obiectivelor [i problemelor
- excelent= comunicare oral= [i scris=
- lucru eficient în echip=, atât ca lider, cât [i ca membru al acesteia
- bun= capacitate de rela]ionare cu superiorii, colegii, subordona]ii [i

publicul general
- bune abilit=]i în gestionarea resurselor umane
- capacitate de consiliere [i îndrumare
- abilit=]i de mediere [i negociere
- gestionarea eficient= a resurselor alocate

IV. Cerin]e specifice postului:
" Elaborarea unui proiect de management
" Aplicarea de principii [i tehnici moderne privind bugetarea [i

managementul financiar în sectorul public, managementul
proiectelor, în special cele cu finan]are din fonduri europene,
managementul resurselor umane, comunicarea [i transferul de
cuno[tin]e, managementul opera]ional, supervizarea [i controlul
calit=]ii

" Disponibilitate pentru deplas=ri, delega]ii
" Disponibilitate pentru program de lucru prelungit

V. Competen]a managerial=:
Organizeaz=, coordoneaz= [i gestioneaz= activitatea institu]iei

angajatoare, a unuia sau mai multor compartimente func]ionale [i/sau a
unit=]ilor subordonate acesteia, conform contractului de management.

" Estimarea, asigurarea [i gestionarea resurselor umane, financiare,
tehnice [i/sau materiale

" Evaluarea, revizuirea [i propunerea de recomand=ri pentru
îmbun=t=]irea practicilor curente
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" Formularea de politici, strategii [i proceduri noi, actualizate sau
îmbun=t=]ite

" Elaborarea de planuri de ac]iune pentru implementarea  politicilor [i
strategiilor

" Monitorizarea [i evaluarea implement=rii, dup= caz, de politici,
strategii, programe

" Orice alte competen]e specifice institu]iei [i postului, în limitele legii

VI. Atribu]ii:
" Poate îndeplini atribu]ii de coordonare delegate de c=tre primar în

baza contractului de management, privind:
- aparatul de specialitate al primarului
- unul sau mai multe compartimente func]ionale din cadrul aparatului
de specialitate al primarului (de ex.: resurse umane, buget local [i
politici fiscale, achizi]ii publice, urbanism, amenajarea teritoriului,
patrimoniu, audit intern, politici, programe, proiecte [i strategii de
dezvoltare economico-social=)
- serviciile publice de interes local prestate prin intermediul
aparatului de specialitate [i/sau prin intermediul organismelor
prestatoare de servicii publice [i de utilitate public= de interes local

" Poate îndeplini calitatea de ordonator principal de credite
" Poate îndeplini atribu]ii referitoare la rela]ia cu consiliul local
" Poate îndeplini orice alte atribu]ii relevante postului, în limitele legii

VII. Limite de competen]=:
Stabilite de primar [i aprobate de consiliul local

VIII. Sfera rela]ional=:

Intern
a) rela]ii ierarhice
- subordonat fa]= de: primar [i consiliul local
- superior pentru: [efii compartimentelor func]ionale pe care le

coordoneaz= în baza contractului de management
b) rela]ii func]ionale: cu angaja]ii prim=riei, cu responsabilii serviciilor

publice de interes local
c) rela]ii de control: în limita competen]elor delegate de c=tre primar
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Extern
a) cu autorit=]i [i institu]ii publice: reprezint= institu]ia, în limita

competen]elor delegate de c=tre primar
b) cu organiza]ii interna]ionale: reprezint= institu]ia, în limita

competen]elor delegate de c=tre primar
c) cu persoane juridice private: reprezint= institu]ia, în limita

competen]elor delegate de c=tre primar

Întocmit de:

Numele  [i prenumele: ........................................................

Func]ia public= de conducere: ............................................

Semn=tura: ..........................................................................

Data întocmirii: ...................................................................

Luat la cuno[tin]= de c=tre ocupantul postului:

Numele [i prenumele: .��������������

Semn=tura: ..������������������

Data: ��.������������������..
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7.2. CONTRACT DE MANAGEMENT

I. P=r]ile contractante
1. Domnul/doamna primar __________, în calitate de reprezentant

al prim=riei comunei/ora[ului/municipiului ____________, cu sediul în
localitatea ___________, str. __________ nr. ___________,
jude]ul/sectorul _____________, în calitate de angajator, pe de o parte, [i

2. Domnul/Doamna ______________, domiciliat/domiciliat= în
localitatea _______________, str. ___________ nr. _________,
et. ____________, ap. __________, jude]ul/sectorul ________,
posesor/posesoare al/a buletinului/c=r]ii de identitate seria _______,
nr. ___________, cod numeric personal ______________, în calitate de
administrator public al prim=riei, pe de alt= parte,

am convenit încheierea prezentului contract de management. 

II. Obiectul contractului
1. Primarul încredin]eaz= administratorului public organizarea,

coordonarea [i gestionarea activit=]ii prim=riei ______________, pe baza
obiectivelor [i indicatorilor de performan]= stabilite de p=r]i de comun acord,
în scopul furniz=rii de servicii publice pe baza principiilor privind
necesitatea, eficacitatea, calitatea [i eficien]a.

2. Obiectivele [i indicatorii de performan]= sunt cuprin[i în proiectul de
management prev=zut în anex= la prezentul contract.

III. Durata contractului
Prezentul contract de management se încheie pe o durat= de 1 an. În

condi]iile în care managerul î[i îndepline[te obliga]iile asumate prin
prezentul contract, la expirarea termenului prev=zut p=r]ile pot conveni
prelungirea acestuia, în condi]iile legii.

IV. Durata muncii
Program de lucru regulat, cu norm= întreag=, durata timpului de lucru

fiind de 8 ore/zi, 40 ore/s=pt=mân=.

V. Salarizarea
1. Salariul de baz= lunar brut: _______ lei;
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2. Alte elemente constitutive: 
a) sporuri _________________________;
b) alte adaosuri _____________________.
3. Orele de munc= prestate suplimentar, în afara programului normal de

lucru sau în zilele în care nu se lucreaz= ori în zilele de s=rb=tori legale se
compenseaz= cu ore libere pl=tite sau se pl=tesc cu un spor la salariu,
conform prevederilor legale în vigoare.

4. Drepturile salariale se stabilesc conform Ordonan]ei nr. 10/2007
privind cre[terile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar
salarizat potrivit Ordonan]ei de urgen]= a Guvernului nr. 24/2000 privind
sistemul de stabilire a salariilor de baz= pentru personalul contractual din
sectorul bugetar [i personalului salarizat potrivit anexelor nr. II [i III la
Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz= în
sectorul bugetar [i a indemniza]iilor pentru persoane care ocup= func]ii de
demnitate public= (publicat= în Monitorul Oficial nr. 80 din data de 1
februarie 2007).

. 
VI. Alte clauze
a) perioada de preaviz în cazul concedierii este de 15 zile lucr=toare,

conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii;
b) perioada de preaviz în cazul demisiei este de 30 de zile calendaristice,

conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

VII. Drepturile si obliga]iile p=r]ilor
A. Administratorul public
A.1. Drepturi:
1. dreptul la salarizare pentru munca depus=;
2. dreptul de a beneficia de sporuri, premii [i alte adaosuri, conform

normelor legale;
3. dreptul la concediu de odihn= anual, conform prevederilor legale;
4. dreptul de a primi spre utilizare, pentru deplas=rile în interesul

serviciului, un autoturism din dotarea prim=riei, cu un conduc=tor auto
corespunz=tor;

5. dreptul la securitate [i s=n=tate în munc=;
6. dreptul la formare profesional=, în condi]iile legii;
7. alte drepturi de asigur=ri sociale de stat;
8. dreptul la informare nelimitat= asupra activit=]ii prim=riei în domeniile

în care î[i desf=[oar= activitatea curent= sau care au leg=tur= cu aceasta,
având acces la toate documentele relevante în acest sens;

9. dreptul de a fi sprijinit de consiliul local.
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A.2. Obliga]ii:
1. S= aduc= la îndeplinire obiectivele [i indicatorii de performan]=

stabili]i în anex=; 
2. S= îndeplineasc= atribu]iile delegate de c=tre primar, în limitele impuse

de c=tre acesta, respectiv poate s= îndeplineasc=, în condi]iile legii, una sau
mai multe dintre atribu]iile enumerate mai jos:

a) coordonarea  aparatului de specialitate al primarului
b) coordonarea unuia sau mai multor compartimente func]ionale din

cadrul aparatului de specialitate (de ex.: resurse umane, buget local [i
politici fiscale, achizi]ii publice, urbanism, amenajarea teritoriului,
patrimoniu, audit intern, politici, programe, proiecte [i strategii de dezvoltare
economico-social=)

c) coordonarea serviciilor publice de interes local prestate prin
intermediul aparatului de specialitate [i/sau prin intermediul organismelor
prestatoare de servicii publice [i de utilitate public= de interes local

d) calitatea de ordonator principal de credite
e) atribu]ii referitoare la rela]ia cu consiliul local
f) orice alte atribu]ii în domenii specifice institu]iei [i postului,

încredin]ate de c=tre primar [i/sau consiliul local prin act administrativ [i
care nu contravin legii

B. Angajatorul

B.1. Drepturi:
1. s= solicite administratorului public îndeplinirea obiectivelor [i

atingerea indicatorilor de performan]= prev=zu]i în anex= la prezentul
contract;

2. s= solicite administratorului public, periodic, prezentarea de rapoarte
[i/sau alte documente privind îndeplinirea obiectivelor [i atingerea
indicatorilor de performan]=;

3. s= fie informat periodic asupra modului de îndeplinire a obliga]iilor
angaja]ilor din subordine, dispunând m=suri de îmbun=t=]ire a activit=]ii;

B.2. Obliga]ii:
1. s= asigure administratorului public libertate în organizarea,

coordonarea, [i gestionarea activit=]ii prim=riei, cu excep]ia limit=rilor
prev=zute de lege [i de prezentul contract;

2. s= pl=teasc= administratorului public, integral [i la termenele stabilite,
toate drepturile b=ne[ti ce i se cuvin;
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3. s= evalueze lunar sau cel pu]in trimestrial realizarea indicatorilor de
performan]= [i execu]ia bugetului de venituri [i cheltuieli;

4. s= sprijine administratorul public în demersurile de cre[tere a
veniturilor proprii ale prim=riei, inclusiv din dona]ii, sponsoriz=ri sau alte
surse legale;

5. s= numeasc=, la propunerea administratorului public, un înlocuitor al
acestuia pentru perioadele când acesta nu este prezent în cadrul prim=riei.

VIII. Clauz= de loialitate [i de confiden]ialitate
1. Administratorul public este obligat s=-[i foloseasc= întreaga capacitate

de munc= [i profesional= în interesul prim=riei.
2. Exercitarea func]iei de administrator public este incompatibil= cu

calitatea de ales local/jude]ean sau de membru al consiliului de administra]ie
al societ=]ilor comerciale aflate în subordinea/coordonarea
prim=riei/consiliului local; starea de incompatibilitate intervine [i în cazul
so]ului/so]iei sau rudelor de gradul I ale administratorului public.

3. Nu pot îndeplini func]ia de administrator public so]ul/so]ia primarului
sau rudele acestuia, pân= la gradul al IV-lea inclusiv.

4. Îi sunt interzise administratorului public orice fel de activit=]i în
beneficiul unor institu]ii concurente sau care se afl= în rela]ii contractuale cu
prim=ria ________.

5. a) Pe toat= durata de valabilitate a prezentului contract, administratorul
public este obligat s= p=streze, cu rigurozitate, confiden]ialitatea asupra
datelor, informa]iilor [i documentelor referitoare la activitatea prim=riei,
c=rora li s-a conferit acest caracter.

b) Obliga]ia prev=zuta la lit. a) se men]ine [i pentru o perioad=
de _______ de la încetarea prezentului contract.

IX. R=spunderea p=r]ilor
1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunz=toare a obliga]iilor

prev=zute de prezentul contract, p=r]ile r=spund potrivit prevederilor legii.
2. Administratorul public r=spunde potrivit legii - civil, contraven]ional,

material sau penal - dup= caz, pentru nerespectarea prevederilor legale [i
pentru daunele produse prim=riei prin orice act al s=u contrar intereselor
acesteia, prin acte de gestiune imprudent=, utilizare abuziv= sau neglijent= a
valorilor materiale [i b=ne[ti ale prim=riei.

3. R=spunderea administratorului public este angajat= pentru
nerespectarea prevederilor legii, ale prezentului contract [i ale hot=rârilor
adoptate de consiliul local, ale deciziilor primarului, dup= caz.

65

Ghidul Administratorului Public



X. For]= major=
1. Niciuna dintre p=r]ile contractante nu r=spunde de neexecutarea la

termen [i/sau de executarea în mod necorespunz=tor, total sau par]ial, a
oric=rei obliga]ii care îi revine în baza prezentului contract, dac=
neexecutarea sau executarea necorespunz=toare a obliga]iei respective a fost
cauzat= de for]= major=, a[a cum este definit= de lege.

2. Partea care invoc= for]a major= este obligat= s= notifice celeilalte p=r]i,
în termen de ______ (zile, ore), producerea evenimentului [i s= ia toate
m=surile posibile în vederea limit=rii consecin]elor lui.

3. Dac= în termen de ______ (zile, ore) de la producere, evenimentul
respectiv nu înceteaz=, p=r]ile au dreptul s= î[i notifice încetarea de plin drept
a prezentului contract, f=r= ca vreuna dintre ele s= pretind= daune.

XI. Modificarea contractului
Prevederile prezentului contract se vor adapta corespunz=tor

reglement=rilor legale ulterioare încheierii acestuia [i care îi sunt aplicabile.

XII. Încetarea contractului
1. Prezentul contract înceteaz= prin:
a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dac= p=r]ile nu au

renegociat prelungirea lui;
b) revocarea din func]ie a administratorului public, care se face în baza

unor proceduri [i criterii specifice propuse de primar [i aprobate de consiliul
local, în cazul neîndeplinirii obliga]iilor prev=zute în prezentul contract,
respectiv:

- nerealiz=rii indicatorilor de performan]= prev=zu]i în anex=, din motive
imputabile acestuia;

- s=vâr[irii de abuzuri sau de abateri;
c) acordul de voin]= al p=r]ilor semnatare;
d) apari]ia unei situa]ii de incompatibilitate prev=zut= de lege;
e) renun]area de c=tre administratorul public la mandatul încredin]at,

dac= nu i s-au asigurat condi]iile prev=zute în contract;
f) decesul sau punerea sub interdic]ie judec=toreasc= a administratorului

public; 
g) insolven]=;
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XIII. Litigii
Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea [i

interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolv= pe cale amiabil= sau
arbitral=. În cazul în care rezolvarea neîn]elegerilor nu este posibil= pe cale
amiabil=, litigiile vor fi supuse spre solu]ionare instan]elor judec=tore[ti
competente.

XIV. Dispozi]ii/clauze finale
1. Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul execut=rii

prezentului contract impune încheierea unui act adi]ional la contract între
p=r]ile contractante, conform dispozi]iilor legale.

2. Prezentul contract, împreun= cu anexa sa, care face parte integrant= din
cuprinsul s=u, reprezint= voin]a p=r]ilor [i înl=tur= orice alt= în]elegere
verbal= dintre acestea, anterioar= sau ulterioar= încheierii lui.

3. În cazul în care p=r]ile î[i încalc= obliga]iile proprii, neexercitarea - de
c=tre partea care sufer= vreun prejudiciu - a dreptului de a cere executarea -
întocmai sau prin echivalent b=nesc - a obliga]iei respective nu înseamn= c=
ea a renun]at la acest drept al s=u.

4. Conflictele în leg=tur= cu încheierea, executarea, modificarea,
suspendarea sau încetarea prezentului contract sunt solu]ionate de instan]a
judec=toreasc= competent=, material [i teritorial, potrivit legii.

5. Administratorul public are dreptul s= solicite mediere, consultan]= sau
alte m=suri de protec]ie din partea consiliului local în solu]ionarea situa]iilor
conflictuale cu sindicatele.

6. Prevederile prezentului contract se completeaz= cu prevederile Legii
nr. 286/2006 pentru modificarea [i completarea Legii administra]iei publice
locale nr. 215/2001 [i ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, aplicabile.

7. Prezentul contract a fost încheiat ast=zi, ________, într-un num=r de 2
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRIMAR, ADMINISTRATOR PUBLIC,
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7.3. Variant= de procedur= posibil de urmat pentru angajarea
administratorului public la nivelul comunelor, ora[elor,
municipiilor [i jude]elor:

1. analizarea organigramei [i a statului de func]ii, identificarea unui
post contractual vacant [i transformarea acestuia în post de
administrator public;

2. adoptarea unei hot=râri a consiliului local/jude]ean pentru
modificarea organigramei - prin care se înfiin]eaz= postul de
administrator public;

3. definirea profilului în vederea procesului de recrutare;
4. adoptarea unei hot=râri a consiliului local/jude]ean, în temeiul art.

1204 alin. (2) din Legea nr. 286/2006, pentru aprobarea criteriilor,
procedurilor [i atribu]iilor specifice pe baza c=rora se face
numirea administratorului public [i eliberarea acestuia din func]ie;

5. desf=[urarea concursului pentru ocuparea func]iei de administrator
public cu respectarea criteriilor [i procedurilor de la pct. 4;

6. întocmirea fi[ei de post;
7. încheierea contractului de management între primar/pre[edintele

consiliului jude]ean [i administratorul public; 
8. introducerea administratorului public în cadrul organiza]iei [i

prezentarea corespunz=toare pentru angaja]i;
9. instituirea unei echipe a administratorului public [i a unei

structuri de comunicare pentru administratorul public;
10. stabilirea unui sistem de monitorizare a activit=]ii administratorului

public, precum [i de evaluare a acestuia la fiecare 3 sau 6 luni
de activitate. 
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