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Obiectivele studiului

• Descrierea atribuțiilor administratorului public

• Descrierea nevoilor administratorilor publici (aspecte privind
experiența profesională, constrângerile structurale ale activităților,
nevoile resimțite de informare/training)

• Studiul reprezintă suportul pentru manualul administratorului public și
pentru atelierele de lucru/sesiunile de formare.



Metodologia cercetării

Cercetare de teren în două etape:

 Cercetare prin sondaj – necesară pentru a descrie cât mai fidel
experiența profesională, atribuțiile, realizările, modul de evaluare, etc.
a administratorului public.

 Cercetare calitativă - utilă pentru a înțelege mecanismele prin care
anumite răspunsuri au fost date anterior și pentru a formula întrebări
ce nu puteau fi adaptate unui chestionar.



Cercetare cantitativă (I)

Aplicarea de chestionare autoadministrate pentru:

 Administratorii publici;

 Superiorii administratorilor publici (primari/președinți de consilii
județene);

 Subalternii administratorilor publici.

Perioada de culegere a datelor : 27 septembrie – 29 octombrie.



Cercetare cantitativă (II)

Chestionare colectate de la nivelul a: 

 11 județe

 15 municipii

 19 orașe

 70 comune

395 chestionare: 

 109 chestionare pentru primari/președinți de consilii județene

 107 chestionare pentru administratori publici

 179 chestionare pentru subalterni ai administratorilor publici 



Cercetare calitativă
Perioada desfășurării: 26 octombrie – 2 noiembrie

55 de UAT - uri cu persoane intervievate: 

 9 județe

 11 municipii

 12 orașe

 23 de comune

Număr de persoane intervievate: 

 28 de superiori

 53 de administratori publici

 55 de subalterni 

 71 de colegi



STRUCTURA RAPORTULUI DE STUDIU



Structura raportului (I)

1. Experiența profesională a administratorilor publici

 1.1. Experiența profesională anterioară ocupării funcției de
administrator public

 1.2. Experiența profesională din prezent

 1.3. Nevoia percepută de cursuri de specializare și implicarea în proiect

2. Atribuțiile administratorului public

 2.1. Atribuțiile actuale ale administratorului public

 2.2. Evaluarea activităților/atribuțiilor administratorului public

 2.3. Sisteme de evaluare formală a performanței administratorului
public



Structura raportului (II)

3. Constrângeri structurale ale activității administratorilor publici

 Procedurile legale 

 Resurse umane/financiare/informații

 Autonomie

 Receptivitatea/rezistența angajaților la schimbare

4.  Imaginea administratorului public

 Percepția diferiţilor actori relevanţi asupra administratorului public



REZULTATE STUDIU



% administratorilor publici ce coordonează servicii publice



În instituția dvs. cine este responsabil de coordonarea
aparatului de specialitate al primarului/Consiliului județean?



Procentul administratorilor publici responsabili de coordonarea
diferitelor tipuri de activități





% administratorilor publici ce au atribuții ce privesc…



Care considerați că sunt atribuțiile cele mai importante pe care dumneavoastră
le aveți în momentul de față, conform fişei postului şi contractului de
management?



Principalele realizări ale administratorilor publici – conform 
superiorilor ierarhici



Domenii în care ar trebui organizate cursuri de formare, (%)



Respondenți: administratori publici



Respondenți: superiorii ierarhici



Respondenți: subordonați ierarhic



VĂ MULȚUMESC!


