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CUM VEDEM NOI PRIMARIA, SIMPLIFICAT? VEDERE DIN ELICOPTER
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Prestate direct

Cetateni/ afaceri

Primaria

Prestate prin
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Surse
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Finantare
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Comunitate/ localitate
Legal

SITUATIA ACTUALA
Ce face Primaria (sau ce AR TREBUI sa faca)?

PRIMARIA

Ce responsabilitati impune legea pentru guvernarea locala?

a) educaţia;
b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a
persoanelor cu handicap, a persoanelor
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau
grupuri aflate în nevoie socială;
c) sănătatea;
d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea publică;
h) situaţiile de urgenţă;
i) protecţia şi refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare
a monumentelor istorice, a parcurilor, grădinilor
publice şi rezervaţiilor naturale;
k) dezvoltarea urbană;
l) evidenţa persoanelor;
m) podurile şi drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilităţi publice de
interes local;
o) serviciile de urgenţă de tip salvamont,
salvamar şi de prim ajutor;
p) activităţile de administraţie socialcomunitară;
q) locuinţele sociale şi alte unităţi locative aflate
în proprietatea UAT
r) punerea în valoare a resurselor naturale de pe
raza UAT;
s) alte servicii publice de interes local

Serviciile comunitare de utilităţi
publice
Alimentarea cu apă
Colectarea, evacuarea apelor pluviale
Canalizarea şi epurarea apelor uzate
Alimentarea cu energie termică
Transportul public local de călători
Salubrizare
Iluminatul public

Deficiente, anomalii, disfunctionalitati si insatisfactii actuale

• Lipsa viziunii si a planurilor strategice de dezvoltare a
orasului (daca sunt, ele nu se pun in practica)
• Servicii prestate la standarde scazute, la calitate slaba
• Acces greoi la servicii si durate mari de obtinere a acestora
• Birocratie si coruptie
• Cozi, cozi, hartii, hartii, stampile ………
• Amatorism, iresponsabilitate si incompetenta
• Lipsa transparentei in activitate
• Digitalizarea la nivel scazut si nefunctionala pentru cetateni
• Performanta slaba, nemasurabila si netransparenta
• Costuri mari legate de functionarea executivului (povara
pentru bugetul local)
• Etc, etc, etc ……………………………

PROIECTUL PE CARE-L PROPUNEM PENTRU REORGANIZAREA
PRIMARIEI

Scopul proiectului:
Sa rezolve, printr-o abordare:
• responsabila
• sistematica
• integrata
• unitara si
• bazata pe procesele institutionale
un set de probleme, neajunsuri, deficiente si anomalii constatate in
functionarea actuala a Primariei Targu Mures.
Domeniile vizate in proiect cuprind:
• reasezarea serviciilor asigurate de primarie pentru comunitate
• calitatea si performanta acestor servicii si a guvernarii in general
• structura organizationala a Primariei
• personalul angajat si sistemul de salarizare al acestuia in contextul
impactului asupra bugetului local

Obiectivele proiectului:

• Asigurarea tuturor serviciilor necesare comunitatii si a membrilor
acestora, pentru nevoile fiecarui segment (grup) de utilizatori
• Impunerea si respectarea unor standarde inalte in prestarea serviciilor
• Imbunatatirea accesabilitatii serviciilor si acces online (costuri
colaterale reduse pentru utilizatori, reducerea birocratiei si
simplificarea procedurilor)
• Eliminarea lipsurilor functionale ale Primariei
• Imbunatatirea eficientei si eficacitatii serviciilor Primariei
• Costuri reduse cu resursele umane
• Costuri reduse cu alte resurse decat cele cu personalul
• Satisfacerea necesitatilor comunitatii in mod durabil, “verde” si in
siguranta
• Gestionarea mai buna a resurselor orasului (financiare si active fixe)
• Cresterea transparentei si a masurabilitatii rezultatelor

Ce ar produce proiectul si ce rezultate asteptam?
Ce producem in mod concret (Iesirile proiectului)

• Catalogul serviciilor furnizate de Primarie bazate pe standarde inalte
• Sistem de indicatori de performanta urbana pentru masurabilitate si
transparenta
• Procedurile interne regandite, optimizate si digitalizate
• Organigrama restructurata a Primariei cu un personal mai redus
• Sistem de salarizare bazat pe performanta si competenta personalului
Primariei
Rezultate asteptate

• Cresterea satisfactiei comunitatii privind activitatea Primariei
• Reducerea birocratiei si a ocaziilor de mica coruptie
• Performanta imbunatatita a guvernarii locale si masurabilitatea acestei
performante
• Reducerea cheltuielilior salariale din bugetul orasului si a altor costuri
de functionare

Care sunt pasii de parcurs pentru realizarea proiectului?

Analiza
contextului,
definirea
serviciilor
prestate de
Primarie si a
standardelor de
prestare

Elaborarea
Catalogului
serviciilor
prestate de
primarie

Dezvoltarea
sistemului de
indicatori
cheie de
performanta
urbana

Reproiectarea
organigramei
(functionare
mai eficace si
mai eficienta)

Posturi/ fise
de post/
indicatori de
performanta
individuali

Maparea si
identificarea
problemelor
proceselor actuale
si solutii de
reducere a
“deseurilor” din
procese
(optimizare)

Reproiectarea
proceselor
interne

Integrare
Solutii de
informatizare

Propunere
sistem de
salarizare
bazat pe
performanta

Gestiunea
schimbarii/
re-alocarea
personalului/
programe de
instruire

Ce propunem in PASUL 1?

1. Inventarul serviciilor ce ar trebui prestate de Primarie conform legii
nationale si locale catre:
•
•
•

Persoane si afaceri
Orasul si comunitate
Diverse scopuri legale

2. Inventarul beneficiarilor acestor servicii, grupate pe segmente (nu totii vor la fel!):
• Cine sunt?
• Ce doresc, care sunt asteptarile lor?
• Ce probleme comune au?

3. Evaluarea standardelor la care sunt livrate serviciile in
comparatie cu cel dorit si realizat in tarile occidentale

4. Inventarul problemelor, deficientelor si a lipsurilor (Analiza detaliata)

Ce propunem in PASUL 2? – CATALOGUL SERVICIILOR

1. Listarea asteptarilor si a nevoilor comunitatii si a persoanelor fata de
fiecare serviciu in parte (accent pe calitate, timpi de asteptare,
informare corespunzatoare etc.)

2. Stabilirea modului prin care se va accesa fiecare
serviciu in parte (ghiseu, electronic, program,
necesar de documente aduse de client etc.).
Criterii:
a) Promovarea accesului electronic,
de acasa
b) La accesare la ghiseu, se va indica
un singur punct de contact, fara
plimbari la diferite birouri
c) Necesarul de hartii aduse de
client se va reduce la un minim
necesar care poate fi justificat.
Nu se cer hartii care se pot obtine
tot de la Primarie
d) Se va stabili un timp maxim de
asteptare la cozi care nu va fi
depasit de angajatii Primariei
e) Se va stabili un orar de primire a
clientilor conform nevoilor
acestora, inclusiv in perioadele de
dupa masa.
f) Etc.

3.

Se va stabili modul de accesare a serviciilor care sunt prestate din
initiativa Primariei sau impuse de lege (acces la apa potabila,
salubrizare si colectarea deseurilor, servicii de siguranta publica,
iluminat stradal etc.)

4. Se vor stabili standardele la care Primaria trebuie sa presteze serviciile (de ex. termene
maxime, documente furnizate etc.) si indicatorii de performanta ai serviciilor

5. Vor fi determinate preturile/ tarifele pentru serviciile prestate, pe baza
de costuri reale si vor fi stabilite despagubiri platite cetatenilor/
afacerilor in caz de nerespectare a prevederilor privind serviciul

6. Rezultatele activitatilor de mai sus se vor concretiza in CATALOGUL SERVICIILOR
prestate de Primarie care va fi pus la dispozitia cetatenilor atat in format electronic cat
si in format tiparit (daca este cazul). Pe baza celor cuprinse in catalog, cetatenii vor:
•
•
•

Avea o referinta pentru asteptarilor lor privind
serviciile
Avea disponibile toate informatiile inainte de
accesarea acestora
Putea sa reclame cazurile cand prevederile din
Catalog nu sunt respectate si sa ceara despagubirile
cuvenite

Ce va contine o fila de Catalog:

Denumirea serviciului
Segment contribuabil/ beneficiari
Descrierea serviciuui
Cine, unde oferă serviciul
Baza legală pentru serviciu
Documente / formulare necesare din partea clientului
Modalitate de accesare a serviciului
Programul de accesare a serviciului
Modalitate de livrare a serviciului de catre Primarie
Termenul de livrare a serviciului
Serviciu taxabil/netaxabil – pret/ tarif
Indicatori de performanta

PASUL 3: Ce se intampla in Primarie si ce nu se vede de dinafara? – Curatarea
activitatilor (proceselor) interne pentru prestarea serviciilor
1. Identificarea tuturor problemelor interne care genereaza functionarea slaba a
serviciilor.

Anticipam urmatoarele probleme posibile:

•

Nu exista activitati identificabile in mod clar pentru serviciu

•

Nu se pot identifica responsabili pentru activitatile
procesului

•

Procesul nu poate livra serviciul la standardele cerute din
cauza proastei organizari

•

Numarul prea mare de departamente implicate in executia
serviciului

•

Sunt prea multi “sefi” implicati in prestarea serviciului

•

Numarul prea mare de “deseuri” identificate

•

“Concurenta” intre departamentele Primariei

•

Exista multe activitati si iesiri secundare inutile

•

Resurse alocate sunt insuficiente

•

Resursele alocate sunt supradimensionate

•

Lipsa de continuitate in realizarea procesului

•

Etc.

2. Eliminarea “deseurilor” din activitati

Consideram “Deseuri” urmatoarele aspecte care nu dau valoare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A produce mai multe informatii decat cele cerute de client
A crea rapoarte pe care nimeni nu le citeste
A face copii excedentare
Asteptarea dupa dosare
Asteptarea dupa revizii si aprobari
Plimbatul dupa semnaturi
Introducerea manuala, repetata a datelor
Revizuirea/ aprobarea redundanta
Utilizarea softului necorespunzator
Informatii pentru decizii nedisponibile in timp real
Inregistrari neutilizate in bazele de date
Mormane și rafturi de consumabile
o ”daca este nevoie”
o “costul este mai mic la cantitati mai mari”
Solicitări de servicii acumulate
Clienti asteptand dupa servicii
Erori de introducere date
Informatii lipsa
Inregistrari pierdute
Colectarea unor date eronate sau incorecte
Cautarea informatiilor
Manipularea hartiilor
Oameni care se uita la munca echipamentelor (se uita pana cand imprimanta/
copiatorul isi executa treaba)
Activitati inutile (“asa am mostenit”, “asa s-a facut totdeauna”)
Etc.

3. Gasirea solutiilor optime pentru procesele existente

PAS 4:Solutie pentru masurabilitatea obiectiva a performantei si transparenta –

INDICATORI DE PERFORMANTA URBANA
Scopul acestui pas al proiectului este de a stabili, conform practicilor occidentale, indicatorii de
performanta urbana care permit:
•
•
•
•

masurarea obiectiva a performantei Primariei
compararea acestor performante cu cele ale altor orase mai dezvoltate
raportarea obiectiva (transparenta) catre cetateni a nivelului la care activeaza Primaria
evaluarea personalului Primariei si a nivelului de salarizare individuala

Rezultatul Pasului 4 este un document cu toti indicatorii de performanta urbana utilizabili in
oras, valorile tinta ale acestor indicatori si valoarea actuala a indicatorilor in cateva orase de
referinta (din tara si din alte orase UE)

Exemplu de seturi de indicatori care vor fi luati in considerare:
•

•
•
•
•
•

Indicatori de servicii urbane
• A – Indicatori de servicii de alimentare cu apa
• B – Indicatori de sisteme de canalizare si management al apelor uzate
• C – Indicatori de management al deseurilor
• D – Indicatori privind drumurile, zone pietonale, poduri si drenarea apelor
pluviale
• E – Indicatori de iluminat public
• F – Indicatori de trafic si transport public
• G – Indicatori de sanatate publica
• H – Indicatori privind educatia
Indicatori financiari
Indicatori de guvernare si administratie
Indicatori Green City
Indicatori Oras locuibil (Liveability)
Indicatori Oras durabil

PAS 5: Reproiectarea proceselor, activitatilor si a procedurilor interne
Acest PAS este o activitate atat inovativa, creativa cat si de o specialitate aprofundata, mai putin la
indemana publicului larg.
Scopul lui este de a gasi caile cele mai optime si eficiente pentru realizarea tuturor sarcinilor Primariei.
Modul in care se vor gasi solutiile cele mai bune de a desfasura activitatile din interiorul Primariei va
influenta, printre altele:
•
•
•

Organigrama Primariei
Costul alocat pentru salariile angajatilor
din bugetul orasului
Satisfacerea optima a necesitatilor
cetatenilor si a comunitatii

Schema foarte simplificata al acestui pas este cea
de mai jos:

Catalogul
Serviciilor
(Pasul 2)

Indicatori de
performant
a urbana
(Pasul 4)
Lista
problemelor
actuale si a
“deseurilor”
identificate
(Pasul 3)

Regandirea/

Activitati din Primarie:

reasezarea/

optimizate,

reproiectarea activitatilor
Primariei

performante si

(oficial: reingineria
proceselor interne)

conform asteptarilor
cetatenilor

PAS 6: Solutii de informatizare pentru procesele reproiectate
1. Introducerea tehnologiilor informatice actual disponibile este un necesar obligatoriu
(“must have”) pentru realizarea obiectivelor propuse ale reorganizarii. Prin asta urmarim
cel putin urmatoarele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizarea interfatei online cu cetateni si alti utilizatori
Servicii prestate online
Baze de date integrate intre diferitele domenii de activitate si departamente
interne din Primarie
Implementare sistem inormatic integrat la nivelul Primariei
Eliminarea fluxurilor de informatii pe suport de hartie
Automatizarea unor activitati si reducerea muncii umane cu nivel scazut de
complexitate (“office automation”)
Arhive electronice si sisteme DMSR (Document management and retrieval
systems)
Acces in timp real la date/ informatii in procesele interne
Legaturi online cu sistemele digitalizate/ smart/ inteligente ale orasului (sau
externe daca este cazul)
Implementare unelte IT specifice
diferitelor activitati (GIS, MIS, DSS

2. Suprapunerea solutiilor IT peste procesele reproiectate (Pasul 5.) va
creste performanta acestora si va reduce atat necesarul de angajati in
Primarie cat si neplacerile provocate cetatenilor prin deplasari iniutile,
durate mari de asteptare si erori umane.

PAS 7: Reproiectarea organigramei Primariei
1. Obiectivele de reproiectare a organigramei vor fi, printre altele:
•

Realizarea obiectivelor guvernarii locale pe termen imediat si de perspectiva

•

Cresterea calitatii serviciilor furnizate si apropierea de cetateni si comunitate

•

Realizarea indicatorilor de performanta urbana si cele incluse in Catalogul serviciilor

•

Consum minim din bugetul orasului pentru aparatul propriu al Primariei

•

Utilizarea resurselor si avantajelor locale prin flexibilitate acolo unde costurile financiare si
economice sunt astfel mai scazute

2. Principii care stau la baza reorganizarii:
•

Structura organizatorica va fi astfel construita incat sa permita atingerea
obiectivelor care stau la baza proiectarii sale (cele de mai sus)

•

Structura propusa se va cladii astfel incat sa poata realiza integral toate
activitatile reproiectate in Pasul 5. Se va evita divizarea activitatilor intre mai
multe departamente (comunicare mai usoara si reducerea intarzierilor)

•

Structura se va baza pe definirea clara a posturilor, respectiv alocarea clara a
sarcinilor si responsabilitatilor la angajati

•

Structura se va proiecta cat mai plata, pentru a evita multe nivele ierarhice si
a reduce numarul de “Sefi” inutili

•

Structura se va cladi pe modelul (structura) proceselor principale de
guvernare, utilizat in practica internationala conform diagramei de mai jos

•

Fiecare proces intern al Primariei va avea o “campion” clar alocat care poarta
intreaga responsabilitate pentru rezultate si performanta activitatilor

•

Numarul si competentele personalului angajat vor fi stabilite pe baza
activitatilor reproiectate (Pasul 5 si 6)

•

Structura va tine cont de activitatile si responsabilitatile externalizate la
firmele proprii ale municipalitatii sau date in gestiune delegata

3. Structura proceselor principale de guvernare (pe baza celor mai bune practici

internationale) care vor sta la baza structurii Primariei:

Procesele principale ale guvernarii
Dezvoltarea
Viziunii si a
Strategiilor
urbane

Dezvoltarea
serviciilor
catre
cetateni si
comunitate

Promovarea
orasului

Livrarea
serviciilor/
produselor

Relatii cu
cetatenii si
comunitatea

Activitati suport
Dezvoltarea si gestionarea resurselor umane proprii
Gestionarea resurselor IT
Gestionarea resurselor financiare (buget, cash-flow, cost control)
Dezvoltarea/ gestionarea infrastructurii publice
Gestionarea riscurilor
Gestionarea relatiilor externe
Dezvoltarea si gestionarea capabilitatilor orasului

4. Pe baza obiectivelor, a principiilor si a modelului de mai sus se va construi noua
structura organizationala a Primariei. Aceasta va cuprinde:
•

Departamentele (birouri, servicii, sectii) propuse

•

Legaturile dintre acestea

•

Ierarhia

•

Activitatile desfasurate in fiecare departament si

•

Posturile necesare in fiecare departament si specializarea persoanelor care-l ocupa

PAS 8: Fise de post/ Indicatori de performanta pentru personal
1. Pentru fiecare post propus in organigrama se va elabora o fisa de post care va cuprinde
capitolele uzuale, dintre care accentuam urmatoarele:

Scopul clar al postului
Obiectivele de realizat
Specificatia postului:
- Nivelul de studii
- Calificari, atestate, autorizatii
necesare
- Aptitudini personale
- Vechimea ceruta
- Incompatibilitati
Descrierea detaliata a postului
Sarcinile de executat din procesele
alocate
Competente si limite de competenta
Responsabilitati
Penalizari

2. Ca o anexa la Fisele de post, se vor definii indicatorii de performanta individuali cu care se va
masura rezultatele obtinute de angajati. Acesti indicatori vor servi pentru:

•

Monitorizarea rezultatelor si a performantei angajatilor Primariei

•

Identificarea aspectelor de incompetenta

•

Monitorizarea evolutiei profesionale a angajatului si a necesitatilor de instruire
suplimentara

•

Stabilirea componentei variabile (in functie de performanta) a salariului

3. Luand in considerare cele stabilite in Fisa de post si Indicatorii de performanta, se va redacta textul
Contractului de munca incheiat ci fiecare angajat in parte. Acest contract va ridica la nivel de lege
conditiile de angajare cu prevederi privind obligatiile si performanta asteptata de la fiecare si
penalitatile ce se vor aplica pentru nerespectarea acestora.

PAS 9: Sistem de salarizare bazat pe performanta
1. Principiile pe care le propunem privind salarizarea, beneficii si alte indemnizatii pentru
fiecare angajat al Primariei sunt:

Echitate interna si externa

Veniturile asigurate trebuie sa fie la un nivel comparabil cu
cele din alte organizatii/ munci similare din tara.

Nediscriminare

Veniturile asigurate angajatilor trebuie sa fie fara
discriminare pe baza de rasa, religie, sex si etnie.

Conformare legala

Salarizarea trebuie sa respecte legea nationala in domeniu

Simplu si Flexibil

Sistemul de salarizare trebuie sa fie simplu de elaborat, de
inteles si de aplicat. In acelas timp, el trebuie sa fie flexibil
pentru a se adapta usor la schimbari in structura resurselor
umane.

Orientare catre performanta

Salariul si alte indemnizatii trebuie sa fie in relatie cu
performanta individuala dar si cu cea realizata de Primarie
ca institutie. Aceasta relatie este importanta pentru a crea o
cultura a muncii orientate catre performanta.

Dezvoltarea si motivare

Sistemul de recompensare trebuie sa fie astfel construit ca
el sa motiveze angajatii pentru dezvoltarea aptitudinilor si
competentelor proprii si in legatura cu schimbarea
tehnologiilor, inovare si cerintele institutionale

Cost redus in buget

Salariile intregului personal (inclusiv diferite indemnizatii) nu
trebuie sa depaseasca un nivel maxim din bugetul local,
stabilit de CL.

2. Pasul premergator abordarii salarizarii este evaluarea posturilor cu scopul stabilirii unei
ierarhii a lor. Acesta va permite recompensarea corespunzatoare a angajatilor care ocupa
posturile respective si eliminarea inechitatilor in salarizare. Pentru aceasta evaluare se va
utiliza una dintre metodele cunoscute in acest sens, un exemplu ar fi luarea in considerare
urmatoarelor criterii:
•

•

•

•

Aptitudini:
• pregatirea si instruirea necesara pe post
• experienta ceruta
• gandire creatoare etc.
Responsabilitate:
• amploarea responsabilitatii
• responsabilitati specializate
• complexitatea activitatii
• libertatea de actiune
• numarul persoanelor subordonate
Efort:
• intelectual
• fizic;
• gradul de stres.
Condiţii de munca:
• numarul si duratele deplasarilor
• diversitatea subordonatilor;
• presiuni din partea altor grupuri
• riscuri ce trebuie asumate
• atmosfera dificila sau imprevizibila etc.

3. Pentru posturile ierarhizate se vor stabilii:
•
•
•
•

Salariul de baza – partea fixa
Salariul de baza – partea variabila in functie de performanta
Beneficiile oferite
Diferite indemnizatii

4. Pentru aplicarea partii variabile a salariului se va dezvolta un
sistem de monitorizare lunara si o evaluare anuala a
intregului personal. In functie de rezultate, partea variabila a
salariului poate glisa de la 0 lei pana la valoarea maxima
stabilita pentru fiecare post in parte.

5. Pentru nerespectarea celor prevazute in Fisa de post se
vor aplica penalitati conform unei proceduri de sanctionare
clara, obiectiva si transparenta. In acest scop se va dezvolta si
comunica intern o Metodologie de sanctionare. Se urmareste
evitarea abuzurilor sefilor si demotivarea, in consecinta, a
angajatilor.

6. Paralel cu metodologia de sanctionare, se va dezvolta si o Metodologie de premiere si
motivare a angajatilor pentru rezultate clar peste asteptari. Fiind un domeniu sensibil si
posibil demotivant pentru unii, si aceasta metodologie va fi clara, obiectiva, transparenta si
cu evitarea abuzurilor. Premiile trebuie sa reflecte performanta individuala si nu se vor
acorda la tot personalul cu diferite ocazii (Paste, Craciun etc.). Valoarea totala a premiilor
anuale la nivel de Primarie se va stabilii prin HCL.

PAS 10: Gestiunea schimbarilor
Proiectul se incheie prin implementarea in realitate a celor pregatite in pasii anteriori. Aceasta
include urmatoarele:
•

Obtinerea sustinerii CL prin hotararile necesare si includerea in bugetul local a costurilor
de reorganizare

•

Asigurarea personalului prevazut in noua organigrama:
•

Renuntarea la contractele cu persoanele pensionate

•

Renuntarea la contractele de prestari servicii cu persoanele neangajate

•

Crearea listelor cu persoanele aproape de pensionare

•

Alocarea personalului ramas pe posturi in functie de pregatire,
competente si alte cerinte de post

•

Numirea personalului de conducere

•

Completarea personalului prin angajari pe posturile neocupate

•

Incheierea noilor contracte individuale de munca

•

Elaborarea si derularea planului de comunicare interna privind reorganizarea, specifica
gestiunii schimbarilor si diminuarii conflictelor inerente

•

Evaluarea necesitatilor de instruire pentru noua structura si derularea instruirilor inhouse

•

Achizitia IT – hardware

•

Achizitia IT – software

•

Achizitia unor bunuri prevazute pentru noile proceduri (mai ales in zona relatiilor cu
clientii)

•

Realocarea fizica a personalului si a dotarilor

•

Trecerea treptata la aplicarea procedurilor reproiectate

•

Ajustari necesare in proceduri si fise de post

