
A
dm

in
is

tr
ar

ea
 p

ub
lic

г, 
nr

. 1
-2

, 2
00

7

48

Unul dintre mecanismele eficiente, 
bazate pe indicatori obiectivi, creat 
оn vederea determinării calităţii ser-
viciilor publice locale, este evaluarea 
performan-ţelor acestora. Destinată 
cunoaşterii situaţiei reale a fiecărui 
tip de serviciu public local, ea oferă 
posibilitatea de a se detecta mai rapid 
eventualele puncte slabe, precum şi de 
a se observa reacţiile beneficiarilor faţă 
de soluţiile alese şi evoluţia necesităţilor 
pe care le exprimă. Astfel sоnt posibile 
reori-entarea şi asigurarea coerenţei 
activităţii respectivului serviciu public 
local.

Evaluarea performanţelor per-

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND  
EVALUAREA PERFORMANŢELOR  
ServiCiilOr puBliCe lOCale

Denis JELIMALAI,
secretarul I,

 Ambasada Republicii Moldova оn Romвnia

mite:
eficientizarea controlului  autori-

tăţilor publice locale asupra gestionării 
serviciilor publice locale; luarea de-
ciziilor adecvate pentru a pune оn 
practică politicile adoptate; generează 
un control efectiv al autorităţilor locale 
asupra gestionării serviciilor publice lo-
cale de care sоnt responsabile, deoarece 
favorizează adoptarea deciziilor bazate 
pe opţiunile politice şi administrative 
anterioare. Utilizarea indicatorilor de 
performanţă are o influenţă certă asu-
pra comportamentului factorilor politici 
pentru că permite definirea ciclurilor 
economici şi fixarea priorităţilor.

Summary

One of the efficient mechanism based on objective indicators, aimed at deter-
mination the quality of local public services, represents their evaluation perfor-
mances. Thus the evaluation of performances is meant to know the real situation 
of every local public service type, giving the possibility to defact the weak points 
and to know the beneficiary is attitude concerning the chosen solutions and the 
evolution of necessities which they express, which gives the possibility to reori-
entate and provide coherence of the respective local public service.



A
dm

inistrarea publicг: teorie єi...

49

Aceste informaţii sоnt foarte utile 
atunci cоnd factorii politici trebuie:

- să stabilească modalitatea de gestio-
nare a serviciilor publice locale;

- să verifice oportunitatea cedării 
aceei gestiuni unor оntreprinderi pri-
vate оn locul menţinerii unei gestiuni 
directe (mai ales, оn cazul verificării 
oportunităţii concesionării unui serviciu 
оn detrimentul producerii proprii).

Alegerea acestor оntreprinderi, 
reоn-noirea contractului sau revocarea 
lui, trebuie să se bazeze pe rezultatele 
gestionării şi pe compararea acestor 
rezultate cu cele obţinute de serviciile 
publice locale, efectuate оn condiţii 
analoage.

Transparenţa favorizează acţiunile 
publice şi colaborarea cu beneficiarii

Evaluarea performanţei serviciilor 
publice locale favorizează transparenţa 
acţiunii publice, performanţă оn ca-
zul serviciilor publice locale, vizоnd 
оmbunătă-ţirea prestaţiei şi calităţii, 
ţinоnd seama de exigenţele beneficia-
rilor şi necesitоnd:

- o mai bună informare a acestora;
- asocierea lor оn procesul de dezvol-

tare şi diversificare a cererii de servicii 
publice locale.

Evaluarea performanţei serviciilor 
publice locale şi politica de informare  a 
cetăţenilor reprezintă două acţiuni care 
se susţin reciproc, deoarece cetăţenilor 
li se furnizează informaţii privind:

- serviciile disponibile;
- scopurile şi costurile acestora;
- modul de utilizare a banilor 

оncasaţi оn urma impozitelor şi taxelor 
locale;

- rezultatele obţinute.
Aceste informaţii permit cetăţenilor 

să exercite o influenţă concretă şi corectă 

asupra furnizării serviciilor publice 
locale şi generează un feed-back din 
partea beneficiarilor, оn rezultatul 
cărora va creşte calitatea acestor ser-
vicii.

Evaluarea performanţei serviciilor 
publice locale serveşte intereselor pr-
estatorilor, aleşilor locali şi cetăţenilor, 
ceea ce contribuie la dezvoltarea demo-
craţiei locale.

Noţiunea de performanţă aplicabilă 
serviciilor publice locale

Оnainte de a defini noţiunea de 
performanţă оn cazul serviciilor publice 
locale trebuie să se găsească răspuns la 
următoarele două Chestiuni:

* dacă pot fi utilizate aceleaşi cri-
terii de performanţă pentru serviciile 
publice locale şi pentru оntreprinderile 
private, sau, dimpotrivă, trebuie căutată 
o metodă total diferită;

* dacă este posibilă adoptarea 
aceleiaşi metode de analiză оn pofida 
marii diversităţi de domenii ale servici-
ilor publice locale.

Trebuie de avut оn vedere rolul şi 
locul serviciilor publice locale оn soci-
etate, ştiin-du-se că acestea favorizează, 
оn mod direct sau indirect, dezvoltarea 
economică şi bunăstarea socială. 

Din acest punct de vedere, serviciile 
publice locale se situează la hotarul din-
tre logica concurenţială şi logica socială, 
şi este necesară stabilirea unui echili-
bru care să permită conjugarea logicii 
concurenţiale cu cea socială, percepute 
adesea ca forţe contradictorii.

Logica concurenţială se aplică 
serviciilor publice locale de natură 
comercială şi industrială. Pentru 
aceasta,  оntreprinderile private care 
pot furniza aceleaşi servicii necesită din 
partea autorităţilor locale o gestionare 
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bazată pe:
- criteriul rentabilităţii;
-  о m b u n ă t ă ţ i r e a  c a l i t ă ţ i i 

prestaţiilor.
E de notat că din ce оn ce mai des 

cetăţenii compară calitatea vieţii din 
colectivitatea оn care locuiesc cu aceea 
din colectivitatea din: aceeaşi regiune, 
acelaşi stat (alte state).

Astfel putem spune că serviciile 
publice locale se găsesc оn competiţie 
оntre ele, ori-care ar fi natura lor, dar 
nu trebuie să se uite rolul de coeziune 
socială pe care trebuie sa-l joace.

Rentabilitatea, atunci cоnd este 
considerată ca scop final, intră оn con-
flict cu logica socială.

Logica socială reiese din faptul că 
pentru a nu-şi diminua rolul, servici-
ile publice locale trebuie să se bazeze 
pe valoarea solidarităţii, ca alegerea 
cantităţii şi naturii prestaţiilor să fie 
dictată de interesul general şi nu de 
profit.

Aceasta nu оnseamnă că logica 
concurenţială şi logica socială sоnt 
оn contradicţie, ci pur şi simplu, că e 
necesară realizarea unui echilibru оntre 
rentabilitate şi valoarea solidarităţii.

Оn cazul оntreprinderilor care 
urmăresc numai obţinere de profit, 
criteriile de performanţă se bazează 
pe trei principii: eficacitate, eficienţă, 
economie.

Оn cazul serviciilor publice locale  
оndeplinirea aceloraşi criterii de 
performanţă se analizează оn funcţie 
de parametrii avantajului social оn 
detrimentul celui economic.

Optimizarea performanţei serviciilor 
publice locale se bazează pe:

- evaluarea corectă a nevoilor 
cetăţenilor;

- determinarea obiectivelor şi progra-
melor, corelate cu nevoile constante;

- realizarea unei calităţi a prestaţiilor, 
apropiate de nevoile beneficiarilor;

-  as igurarea cele i  mai  bune 
productivităţi şi a celui mai mic preţ 
оn furnizarea acelor prestaţii.

Acesta presupune utilizarea indica-
torilor de performanţă care permit:

* aprecierea situaţiei serviciilor 
publice locale;

* urmărirea evoluţiei lor оn timp şi 
оn spaţiu.

O metodologie care să se bazeze pe 
adoptare de indicatori de performanţă 
uniformi pentru un serviciu sau cat-
egorii de servicii publice locale poate 
să răspundă  ansamblului acestor 
exigenţe.

Din considerentele expuse tragem 
concluzia că performanţa servici-
ilor publice locale nu va fi definită şi 
evaluată după modelul utilizat оn cazul 
оntreprinderilor din sectorul privat. 
Оn cazul serviciilor publice locale, 
performanţa va fi atinsă оn funcţie de 
realizarea echilibrului optim dintre 
două imperative, ţinоndu-se cont de:

- respectarea costrоngerilor finan-
ciare;

- satisfacerea cоt mai completă a 
nevoilor şi aşteptărilor cetăţenilor 
beneficiari.

Acest echilibru nu va fi fixat оn 
mod abstract, fiind de competenţa re-
sponsabililor politici de a-l determina, 
оn dependenţă de situaţia specifică a 
fiecărei comunităţi locale.

Cerinţele unui sistem eficace de 
evaluare a performanţei serviciilor 
publice locale

Folosirea unui sistem de evaluare a 
performanţei serviciilor publice locale 
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nu va putea atinge scopul, fără a fi re-
spectate următoarele condiţii:

1. Existenţa unui cadru de referinţă 
general care să conţină un şir de definiţii 
comune a indicatorilor de performanţă 
şi o metodologie de aplicare a lor fără 
care sоnt imposibile măsurile compa-
rabile оn timp şi spaţiu.

2. Adaptarea metodelor de analiză 
la:

- multitudinea de servicii publice 
locale;

- diversitatea colectivităţilor terito-
riale şi a contextului оn care se află.

3. Aplicarea оn practică a evaluării 
performanţei serviciilor publice locale 
prin efectuarea acestei evaluări de către 
autorităţile publice locale (la propria 
iniţiativă sau fiind obligate).

4. Aplicarea sistemului constantă оn 
timp, iar informaţiile asupra evaluărilor 
periodice, corecte şi exhaustive.

5. Stabilirea unui sistem de moni-
torizare, asistenţă şi consultanţă la 
nivel naţional sau regional, deoarece 
complexitatea evaluării şi mijloacele 
(tehnice şi financiare) necesare pot 
depăşi posibilităţile colectivităţilor 
interesate.

Indicatorii de performanţă – mij-
loace obiective pentru evaluarea servi-
ciilor publice locale. Definiţia şi caracte-
risticile indicatorilor de performanţă

De fapt, un indicator este expresia 
numerică (traducerea cifrei) a unei 
măsurări. Uneori, acesta se poate 
prezenta sub forma unui parametru, 
exprimat prin da sau nu, alteori printr-
un scurt calificativ, care defineşte serv-
iciul public respectiv.

Indicatorii de performanţă se 
utilizează pentru a evalua rezultatele 
unei activităţi şi, оn acelaşi timp, pentru 

a exprima acest rezultat de ex. оn ter-
meni de: volum şi calitate a prestaţiei, 
eficienţă, eficacitate, rentabilitate.

Indicatorii de performanţă reflectă 
anumite aspecte particulare ale perfor-
manţei, datorită faptului că:

- pot fi măsuraţi sau evaluaţi оn 
mod strict;

- sоnt primiţi şi calculaţi оn mod 
regulat (оn general, cu un cost rezon-
abil);

- sоnt comparabili оn timp.
Sursele de informare posibile 

pentru elaborarea indicatorilor de 
performanţă

Pentru elaborarea indicatorilor de 
performanţă se pot utiliza datele existente. 
De multe ori оnsă, sоnt necesare infor- 
maţii noi:

a) Date referitoare la necesarul de 
servicii publice locale. De obicei aceste 
date se conţin оn informaţiile utilizate, 
оn mod curent, оn scopuri de planifi-
care, control al producţiei, la calculul 
tarifelor.

b) Date referitoare la rezultat. 
Informaţii statistice curente. Datele 
statistice au avantajul de a fi bine 
definite, comparabile la nivel naţional 
sau regional şi de a fi stocate оn baza 
de date. Ele necesită uneori anumite 
corectări pentru a fi suficient de precise, 
dacă se doreşte utilizarea acestora drept 
indicatori de performanţă.

- Chestionare
Fiind una dintre cele mai frecvente 

surse de informaţie, chestionarele 
trebuie, totuşi, să fie elaborate cu 
atenţie. Cea mai mică schimbare оn 
formularea оntrebărilor poate modifica 
complet rezultatele.

- Aanchetele speciale
Оn general, prin anchete speciale 
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urmează a fi studiate efectele asupra 
societăţii оn ansamblul ei оn diverse 
domenii, cum ar fi:

- dezvoltarea copiilor;
- posibilitatea părinţilor de a lu-

cra;
- оncasările din impozitul pe venit, 

obţinute de autorităţile locale;
- egalitatea şanselor de reuşită ale 

bărbaţilor şi femeilor оn carieră.
c) Datele referitoare la resursele 

alocate:
- costuri
Оn general, оn sistemele de cont-

abilitate informaţiile referitoare la 
costuri sоnt structurate astfel, оncоt să 

permită o urmărire bugetară оn funcţie 
de depar-tamente, salarii şi cheltuieli. 
Datorită faptului că indicatorii de 
performanţă se raportează la o sursă 
sau la o activitate, cheltuielile vor fi 
ataşate la activităţile sau la serviciile pe 
care le finanţează sau la obiectivele, оn 
vederea cărora au fost angajate.

- alocarea resurselor
Ca şi оn cazul cheltuielilor, per-

sonalul trebuie ataşat la activitatea sau 
la serviciul pe care оl asigură şi nu la 
depar-tamentul căruia оi aparţine. Оn 
acest scop, s-ar putea utiliza metode 
prin care să se urmărească gradul de 

ocupare a timpului de muncă, pe activităţi; оn astfel de cazuri, calculele sоnt 
foarte exacte.

d) variabile legate de mediu
Оn cadrul elaborării de indicatori de performanţă se poate recurge şi la varia-

bile legate de mediu (calitatea apei, zgomotul produs de circulaţia automobilelor 
şi transportul оn comun); informaţiile de ordin demografic (numărul de salariaţi 
sau medici la 1000 de locuitori) constituie alt tip de variabilă posibilă.

e) alte date
E de notat că оn administraţie, оn sistemele de urmărire financiară, оn anumite 

studii particulare pot fe găsite asemenea informaţii, care se referă la:
- natura serviciului furnizat (gratuit/plătit, obligatoriu/facultativ);
- informaţii despre natura prestatorului (public/privat);
- cifra de afaceri/alţi indicatori de gestiune financiară;
- informaţii asupra preţurilor şi tarifelor serviciilor publice locale.
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