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1 AGENDA INSTRUIRII 

Ziua 1: 

Durata Titlul sesiunii 

  09:00 - 
09:20 

Prezentarea participanților și a formatorilor 

   09:20 –
11:00 

Sesiunea 1. Noțiuni introductive BSC  

• Egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă  
• Managementul performanței – noțiuni generale 

  11:00 - 
11:15 

Pauză 

  11:15 - 
12:45 

Sesiunea 2. Managementul performanței în administrația publică 

  12:45 - 
13:45 

Pauză 

  13:45 - 
14:30 

Sesiunea 3. Elemente ale implementării BSC 

• Harta strategică 
• Obiective 
• Indicatori 

  14:30 - 
14:45 

Pauză 

  14:45 - 
16:00 

Sesiunea 4. Elemente ale implementării BSC (continuare) 

• Activități 
• Resurse 
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Ziua 2: 

Durata Titlul sesiunii 

   09:00 - 

10:00 

Sesiunea 1. Prezentarea instrumentului BSC al PMA 

  10:00 - 

11:00 

Sesiunea 2. Aplicație practică privind definirea BSC la nivelul unui 

departament         

  11:00 - 

11:15 

Pauză 

  11:15 - 

12:45 

Sesiunea 3. Aplicație practică privind definirea BSC la nivelul unui 

departament (continuare) 

  12:45 - 

13:45 

Pauză 

  13:45 - 

14:30 

Sesiunea 4. Aplicație practică privind definirea BSC la nivelul unui 

departament (continuare) 

  14:30 - 

14:45 

Pauză 

  14:45 - 

16:00 

Sesiunea 5. Evaluarea cursanților  
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2 LISTA DE VERIFICARE PENTRU INTRODUCEREA UNUI NOU INDICATOR DE 
PERFORMANȚĂ 

Nr. 
crt. Criteriul 

Este 
respectat 
(Da / Nu) 

1.  Indicatorul introdus este relevant pentru activitatea desfășurată de 
compartiment sau pentru echipa de management 

 

2.  Indicatorul respectă obligațiile personalului, regulamentele interne ale PMA, 
legislația relevantă.  

 

3.  În cazul în care este necesar s-au realizat modificările determinate în anumite 
documente (de exemplu fișe de post, ROF etc.) 

 

4.  Există sau au fost identificate sursele informațiilor necesare pentru măsurarea 
indicatorului respectiv 

 

5.  Au fost definite mijloacele și instrumentele de culegere a informațiilor 
necesare 

 

6.  Au fost stabilite regulile de utilizare a instrumentelor de culegere a 
informațiilor 

 

7.  A fost stabilit un proces de monitorizare a procesului de culegere a 
informaților respective, precum și de raportare a lor 

 

8.  Efortul necesar culegerii informațiilor este justificat de beneficiile măsurării 
indicatorului respectiv 

 

9.  Persoanele implicate și / sau afectate au fost informate despre noul indicator  
10.  Au fost stabiliți toți parametrii indicatorului  
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3 LISTA DE VERIFICARE A MODIFICĂRILOR ADUSE INDICATORILOR DE 
PERFORMANȚĂ 

Orice modificare adusă listei de indicatori de performanță ar trebui să respecte 
următoarea listă de verificare. 

Nr. 
crt. Criteriul 

Este 
respectat 
(Da / Nu) 

1.  Lista de indicatori care rezultă în urma modificărilor reflectă cele mai 
importante activități derulate în cadrul compartimentului  

2.  Lista de indicatori are acceptul celor afectați (cei responsabili cu 
culegerea informațiilor, raportarea lor, analiza, monitorizarea)  

3.  Lista de indicatori reflectă așteptările instituțiilor și persoanelor 
interesate (de exemplu CLMA, cetățenii)  

4.  Obiectivele organizației sunt reflectate complet în lista de indicatori 
(atingerea obiectivelor propuse poate fi monitorizată complet prin 
intermediul indicatorilor de performanță stabiliți) 

 

5.  Obiectivele planificării strategice multianuale privind resursele materiale 
sunt reflectate complet în lista de indicatori (atingerea obiectivelor 
propuse poate fi monitorizată complet prin intermediul indicatorilor de 
performanță stabiliți) 

 

6.  Obiectivele planificării strategice multianuale privind resursele 
financiare sunt reflectate complet în lista de indicatori (atingerea 
obiectivelor propuse poate fi monitorizată complet prin intermediul 
indicatorilor de performanță stabiliți) 

 

7.  Obiectivele planificării strategice multianuale privind resursele umane 
sunt reflectate complet în lista de indicatori (atingerea obiectivelor 
propuse poate fi monitorizată complet prin intermediul indicatorilor de 
performanță stabiliți) 

 

8.  Au fost modificate toate documentele relevante afectate.  
 

În cazul în care prin modificările ce se aduc listei de indicatori se dorește 
includerea unui nou indicator, acesta trebuie să respecte cerințele minimale 
aferente listei de verificare pentru introducerea unui nou indicator de 
performanță. 
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4 HARTA STRATEGICĂ A PMA - PROIECT 

 

Balanced Scorecard – Harta Strategică
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O1.1 Eficiență și 
eficacitate  în atragerea 
de fonduri la bugetul 

local

O4.1 Promovarea 
eticii, 

responsabilității și 
integrității

O2.1. Arad 
conectat si 

accesibil

O1.2 Arad Performant

O1.3 Gestiune 
financiara solida, 

orientata pe termen 
lung

O2.2. Destinatie 
atractiva pentru 

investitii

O2.3 Arad incluziv și 
transparent- 

comunitate activa, 
diversa si educata

O3.1 Arad  - 
oras verde si 

eficient

O3.2 Managementul 
calitatii Totale (TQM)

O4.2 Competență și 
capacitate prin 

dezvoltarea personalului 
din cadrul PMA

O4.3 Inovația și deschiderea 
spre schimbare prin 

întărirea infrastructurii 
tehnologice

Modernizarea Aradului pentru a fi o importantă metropolă regională, un oraș inteligent și inovator, cu o comunitate 
puternică și o gestionare eficientă a resurselor și a aspectelor competitive

În anul 2030 Aradul va avea o administrație publică eficientă și receptivă la nevoile societății, devenind un oraș care:

� va oferi cetățenilor Municipiului Arad oportunități de dezvoltare personală și profesională, asigurând servicii publice moderne și 
eficiente, adaptate cerințelor și nevoilor comunității;
� va promova o viață urbană activă și de calitate pentru locuitorii municipiului prin atenția sporită acordată culturii , artei, 

sportului, activităților de agrement și petrecere a timpului liber și nu în ultimul rând interacțiunii sociale și calității spațiilor publice;
� va susține buna funcționare a infrastructurilor de transport care să asigure o accesibilitate crescută și o conectivitate rid icată 

atât pe plan intern, cât și la nivel regional pentru principala poartă de acces în țară dinspre Europa de Vest;
� va încuraja coeziunea socială prin implicarea comunității locale în procesul de dezvoltare urbană printr-o abordare 

participativă susținută și însușită de către administrația publică;
� va promova performanțele și potențialul municipiului pentru a determina o dezvoltare economică susținută de atractivitatea în  

creștere a Aradului;
� va utiliza în mod transparent noile tehnologii inovatoare, echipamentele digitale și soluțiile inovative în beneficiul generației 

actuale și al celor viitoare, își va fructifica resursele și oportunitățile, își va procesa și recicla reziduurile, emisiile și deșeurile, și își va 
manifesta responsabilitatea socială într-o asemenea manieră, încât să fie recunoscut de proprii locuitori, de oamenii de afaceri și de 
turiști, ca un Oraș Inteligent;
� va asigura un management responsabil, eficient și deschis, care să transforme Municipiul Arad într-un centru urban inteligent, 

preocupat de nevoile cetățenilor săi.

� Profesionalism și inovație în exercitarea funcției publice;
� Dedicare, corelație și orientare pe soluții care să se armonizeze cu reformele din domeniile social, cultural-educațional, 

economico-financiar, justiție;
� Transparența actului administrativ;
� Predictibilitatea și adecvarea la nevoi/ receptivitate, subsumate interesului public;
� Flexibilitate, adaptabilitate și dinamism;
� Calitatea serviciilor publice furnizate;
� Onestitate și integritate în exercitarea funcției publice;
� Comunicare eficientă inter și intra - instituțională;
� Responsabilitate în cheltuirea fondurilor publice, susținută de procese decizionale coerente și transparente, de proceduri de 

implementare clare, simple și predictibile;
� Respectarea normelor eticii și deontologiei profesionale;
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PERSPECTIVĂ PROIECT - OBIECTIVE STRATEGICE  PROIECT - INDICATORI 

Financiară 

O1.1 Eficiență și eficacitate în atragerea de 
fonduri la bugetul local 

I1.1.1. Creșterea valorii fondurilor nerambursabile atrase 

I.1.1.2. Creșterea % taxelor locale încasate online 

I.1.1.3. Scăderea % timpului de colectare a taxelor la bugetul local 

O.1.2 Arad performant 

I.1.2.1 Sistem de parcări inteligent, cu informare în timp real – 
parțial / zona pilot în centru 

I.1.2.2 Număr de locuri noi de parcare în parcaje multietajate în 
zona centrală 

O.1.3 Gestiune financiară solidă, orientată pe 
termen lung 

I.1.3.1 Păstrarea gradului de îndatorare a primăriei sub valoarea 
de 30% 

I.1.3.2 Scăderea % privind valoarea actelor adiționale de majorare 
a valorii contractului 

I.1.3.3 Scăderea % privind numărul de acte adiționale încheiate 

Cetățean / 
Contribuabil 

O.2.1 Arad conectat și accesibil 

I.2.1.1 Numărul de km de infrastructură rutieră modernizată 

I.2.1.2 Extinderea % rețelei WIFI utilizată în spațiile publice 

I.2.1.3 Creșterea % numărului de utilizatori ai serviciilor 
electronice/on-line oferite de primărie 

O2.2 Destinație atractivă pentru investiții 
I.2.2.1 Plăți electronice online 

I.2.2.2 Reducerea % infracțiunilor 
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PERSPECTIVĂ PROIECT - OBIECTIVE STRATEGICE  PROIECT - INDICATORI 

I.2.2.3 Creșterea % PIB / locuitor 

I.2.2.4 Creșterea ponderii investițiilor în CDI, % din PIB, din care 
2/3 în mediul privat 

O.2.3 Arad incluziv și transparent – comunitate 
activă, diversă și educată 

I.2.3.1 Sporirea și consolidarea încrederii cetățeanului / 
contribuabilului în PMA și serviciile furnizate de PMA – evaluare 
bianuală 

I.2.3.2 Publicarea cu celeritate a hotărârilor de consiliu local 
aprobate 

I.2.3.3 Publicarea online a raportului privind starea economică, 
socială și de mediu a Municipiului Arad 

I.2.3.4 Numărul de vizitatori la târguri / expoziții / conferințe / 
evenimente de anvergură 

Procese interne 
O.3.1 Arad – oraș verde și eficient 

I.3.1.1 Scăderea % a timpului de colectare a taxelor la bugetul 
local 

I.3.1.2 Numărul de domenii în care comunicarea internă și / sau 
cetățean / contribuabil se realizează exclusiv electroni / on-line 

I.3.1.3 Suprafața spațiu verde / locuitor 

 

O.3.2 Managementul calității totale (TQM) I.3.2.1 Realizarea unui studiu de evaluare a tuturor proceselor 
intra și inter serviciu / departament / birou / compartiment în 
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PERSPECTIVĂ PROIECT - OBIECTIVE STRATEGICE  PROIECT - INDICATORI 

vederea eficientizării lor 

I.3.2.2 Scăderea numărului de acțiuni în instanță împotriva 
Municipiului Arad -3% / an 

I.3.2.3 Audit European Award (performanța sistemului) 

I.3.2.4 Implementarea și certificarea unui sistem integrat de 
management  calitate – mediu – sănătate și securitate 
ocupațională la nivelul Consiliului Local 

Dezvoltare / 
potențial și 
inovație 

O4.1 Promovarea eticii, responsabilității și 
integrității 

I.4.1.1 Scăderea numărului de reclamații / acțiuni cu privire la 
existența unui conflict de interese, încălcarea conduitei și / sau a 
eticii în exercitarea atribuțiilor de serviciu   

I.4.1.2 Creșterea % a numărului de persoane angajate care fac 
parte din categorii defavorizate 

I.4.1.3 Actualizarea politicii publice de confidențialitate pentru 
protejarea datelor personale ale cetățenilor 

O.4.2 Competență și capacitate prin dezvoltarea 
personalului din cadrul Primăriei Municipiului 
Arad 

I.4.2.1 Existența unei sesiuni de instruire / an privind etica, 
responsabilitatea și integritatea în administrația publică 

I.4.2.2 Participarea anuală a întregului personal la activități de 
învățare pe tot parcursul vieții (cursuri de formare și / sau 
perfecționare) 

I.4.2.3 Creșterea numărului de persoane care urmează cursuri de 
nivel minim ISCED 5 
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PERSPECTIVĂ PROIECT - OBIECTIVE STRATEGICE  PROIECT - INDICATORI 

I.4.2.4 Creșterea numărului de persoane implicate în activități 
inter departamentale 

O.4.3 Inovația și deschiderea spre schimbare prin 
întărirea infrastructurii tehnologice 

I.4.3.1 Extinderea soluției de document management (modul nou) 
la încă 1 departament / compartiment / birou / serviciu > 1 / an 

I.4.3.2 Integrarea a două dintre aplicațiile IT existente 

I.4.3.3 Creșterea gradului de utilizare a sistemului BSC (Balanced 
Scorecard) – ședințe de analiză 
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5 PREZENTARE PPT CURS 
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6 CHESTIONARE 

 

6.1 CHESTIONAR EVALUARE CURS 

Titlu proiect: Planificare strategică și management al performanței la nivelul Municipiului Arad prin 
instrumentul Balanced Scorecard – Tablou de bord echilibrat, cod MYSMIS 120637 / cod SIPOCA 86 

Curs: Managementul performanței la nivel strategic 

Structural Management Solutions S.R.L. dorește să își îmbunătățească continuu 
serviciile de formare oferite și pentru aceasta este foarte important să cunoaștem 
opinia dumneavoastră. Acest chestionar este anonim și vă invită la sinceritate. La 
majoritatea întrebărilor vă rugăm să încercuiți sau să marcați cu X, pe o scală de la 
1 la 5, cifra care corespunde cel mai bine părerii dumneavoastră, 5 reprezentând 
un nivel maxim de mulțumire a dumneavoastră. 

Dacă și unde vi se pare relevant, aveți loc și pentru comentarii suplimentare în 
legătură cu diversele aspecte ale instruirii. 

1. Scopul principal al instruirii a fost atins în mod: 

Nesatisfăcător      Complet 

Comentarii privind obiectivele instruirii: 

 

2. Așteptările dumneavoastră privind această sesiune de instruire au fost 
îndeplinite 

Nesatisfăcător      Complet 

 

3. În ce măsură considerați că formatorul / formatorii a(u) prezentat conținutul 
cursului într-o formă concisă și atrăgătoare: 

Nesatisfăcător      Complet 

Comentarii privind activitatea formatorilor: 
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4. Tematica abordată vi s-a părut: 

Irelevantă      Relevantă 

 

5. Exercițiile practice au fost: 

Irelevante      Relevante 

 

6. Cum apreciați materialele de curs furnizate, inclusiv suportul de curs primit: 

Irelevant      Relevant 

 

7. Ce vi s-a părut util în acest curs pentru activitatea dumneavoastră de zi cu 
zi? 

 

 

 

8. Vă rugăm să ne oferiți alte comentarii sau recomandări pentru viitor: 

 

 

Mulțumim pentru completarea chestionarului! 

 

Data    
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6.2 CHESTIONAR DE INTRARE 

 

Titlu proiect: Planificare strategică și management al performanței la nivelul Municipiului Arad prin 
instrumentul Balanced Scorecard – Tablou de bord echilibrat, cod MYSMIS 120637 / cod SIPOCA 86 

Curs: Managementul performanței la nivel strategic 

Prin acest chestionar dorim să determinăm natura grupei de participanți la 
instruire și aspectele de interes în vedere adaptării sesiunii de instruire la nevoile 
reale. El este anonim și își dorește să vă invit la sinceritate. 

1. Considerați că termenul de performanță poate fi asociat / folosit în cadrul 
unei instituții publice? 

 

 

2. Dacă da, ce înseamnă performanța și care sunt criteriile după care se poate 
determina aceasta raportându-se la activitatea unei instituții publice 
(oferiți-ne un exemplu, pozitiv sau negativ, care să indice cum ar trebui să 
fie analizată performanța în cadrul Primăriei Municipiului Arad sau a 
departamentului unde vă desfășurați activitatea? 

 

 

3. Care considerați că este contribuția / influența pe care o are personalul 
angajat la performanța unei instituții cum este Primăria Municipiului Arad? 

 mai puțin de 25% 

 între 25% și 50% 

 între 50% și 75% 

 mai mult de 75% 
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4. Considerați că personalul angajat din cadrul Primăriei Municipiului Arad este 
motivat să obțină performanță? 

 da 

 nu 

 

5. Care este cel mai important demers pe care ar trebui să îl facă personalul 
angajat al Primăriei Municipiului Arad pentru ca aceasta să devină mai 
performantă? 

 

 

6. Care este cel mai important aspect care doriți / vă așteptați să fie abordate 
în cadrul sesiunii de instruire? 

 

7. Care este cea mai importantă așteptare a dumneavoastră în legătură cu 
această sesiune de instruire? 

 

8. Din ce categorii faceți parte? 

 Funcție conducere 

 Funcție de execuție 

 Funcționar public 

 Personal contractual 

 

Data        
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6.3 CHESTIONAR  EVALUARE INTERMEDIARĂ CURSANT  

Titlu proiect: Planificare strategică și management al performanței la nivelul Municipiului Arad prin 
instrumentul Balanced Scorecard – Tablou de bord echilibrat, cod MYSMIS 120637 / cod SIPOCA 86 

Curs: Managementul performanței la nivel strategic 

Prin acest chestionar dorim să evaluăm nivelul de cunoștințe dobândit pe parcursul 
derulării cursului. Astfel vă invităm să încadrați corespunzător următoarele 
enumerări de mai jos: 

Nr. 
Crt. 

Denumire Obiectiv 
Indicator 

Acțiune 
Cantitativ Calitativ 

1 
Îmbunătățirea în fiecare an a calității și 
rapidității prestării serviciilor către public 

    

2 
Scăderea cu 20% fața de anul anterior a 
numărului de persoane care solicită 
informații la ghișeu 

    

3 
Creșterea anuală cu 10% a numărului de 
vizitatori ai paginii web 

    

4 
Actualizarea continuă a conținutului 
aferent paginii web a PMA 

    

5 
Implementarea în anul 2019 a 
instrumentului Balanced Scorecard la 
nivelul PMA 

    

6 
Înființarea în anul 2019 unui centru de 
informare la nivelul PMA 

    

7 
Dublarea bugetului de investiții pentru anul 
2020 prin atragerea de finanțări 
nerambursabile pentru proiectele PMA 

    

8 
Minim 20 de cereri de finanțare depuse în 
anul 2019 

    

9 
Minim 80% din cererile de finanțare depuse 
în anul 2019 să fie eligibile 

    

10 Întocmirea rapoartelor către finanțator     

Mulțumim pentru completarea chestionarului!  Data    
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6.4 CHESTIONAR EVALUARE FINALĂ 

 

Titlu proiect: Planificare strategică și management al performanței la nivelul Municipiului Arad prin 
instrumentul Balanced Scorecard – Tablou de bord echilibrat, cod MYSMIS 120637 / cod SIPOCA 86 

Curs: Managementul performanței la nivel strategic 

 

Pentru a ne asigura că noțiunile prezentate în cadrul cursului au fost asimilate de 
către dumneavoastră, conform metodologiei de lucru a Structural Management 
Solutions S.R.L., dar și a standardelor și regulilor generale acceptate în ceea ce 
privește organizarea cursurilor, vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări. 

Pentru a răspunde la întrebările de mai jos vă rugăm să marcați cu ”X” varianta 
corectă de răspuns. Precizăm faptul că doar o variantă de răspuns este corectă. 

 

1. Egalitatea de șanse se referă: 
a.  doar la egalitatea dintre bărbați și femei 
b.  doar la egalitatea dintre persoane din categorii de vârstă diferite 
c.  doar la egalitatea dintre persoane cu dizabilități și restul angajaților / 

clienților 
d.  la egalitatea dintre persoane, indiferent de vârstă, gen, opțiune 

politică, naționalitate, apartenență la categorii defavorizate etc. 
 

2. Termenul de SCAP se referă la: 
a.  o strategie națională relevantă pentru administrația publică din 

România 
b.  o strategie la nivelul întregii Uniuni Europene 
c.  un sistem comparativ privind achizițiile publice 
d.  o structură de coordonare a administrației publice de la nivelul 

Guvernului României 
 

3. Managementul performanței reprezintă: 
a.  un sistem de management al calității 
b.  un set de proceduri ce reglementează activitatea derulată 
c.  un sistem informatic ce monitorizează echipamentele IT din instituție 
d.  un sistem de definire, monitorizare și evaluare a calității activităților 

instituției 
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4. Misiunea, viziunea și valorile se stabilesc: 
a.  la nivelul întregii administrații publice din România 
b.  la nivel de instituție (de exemplu, Primăria Municipiului Arad) 
c.  la nivel de departament 
d.  la nivel de persoană sau funcție 

 
5. Indicatorii sunt: 

a.  interni sau externi 
b.  cantitativi sau calitativi 
c.  pozitivi sau negativi 
d.  măsurabili sau nu 

 
6. Modificarea obiectivelor se face: 

a.  atunci când ele sunt greu de atins 
b.  în fiecare lună 
c.  când evaluarea realizată arată că acestea au fost nerealiste sau 

neadaptate resurselor disponibile 
d.  nu pot fi modificate niciodată 

 
7. Indicatorii reflectă în mod direct: 

a.  realizarea unei / unor strategii 
b.  realizarea unui / unor obiectiv(e) 
c.  execuția bugetului 
d.  îndeplinirea misiunii organizației 

 
8. Pentru atingerea unui obiectiv ne stabilim un set de activități pe care 

urmează să le derulăm. Aceste activități: 
a.  trebuie să fie independente una de cealaltă (să nu depindă de alte 

activități) 
b.  pot să fie doar activitățile pe care organizația le derulează în 

permanență 
c.  trebuie să aibă în mod obligatoriu alocate resurse financiare pentru 

achiziția de bunuri / servicii / execuția de lucrări 
d.  trebuie să fie clare și bine definite în timp 

 
9. Resursele alocate în vederea atingerii unui obiectiv pot fi: 

a.  reale sau virtuale (în sensul de potențiale) 
b.  financiare, umane, materiale 
c.  online și offline 
d.  strategice sau organizaționale 

 
10. Termenul BSC: 

a.  este legat strict de activitățile comerciale (B – business) 
b.  se referă strict la alocarea fondurilor (B – buget) 
c.  se referă doar la evaluarea satisfacției utilizatorilor (B – beneficiar) 
d.  este un sistem integrat de managementul performanței 
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11. Perspectivele BSC sunt: 

a.  clienți, financiar, procese interne, inovație, învățare și dezvoltare 
b.  pozitive și negative 
c.  generale și specifice 
d.  monetare și non-financiare 

 
12. Harta strategică reprezintă: 

a.  relația dintre perspective, obiective, indicatori, ținte și activități 
b.  harta cu drumurile strategice din județ 
c.  strategia de dezvoltare urbană la nivelul municipiului Arad 
d.  strategia de resurse umane a PMA 

 

Mulțumim pentru completarea chestionarului! 

 

Numele 

Semnătura 

Data   
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