
1. Indicatori de măsurare a performanţelor serviciilor publice

Sunteţi rugaţi să comentaţi modul de folosire în prezent şi în viitor a indicatorilor de 
performanţă  pentru măsurarea serviciilor publice. Vă mulţumim pentru cooperare!

Comentariul 1: În mare 
măsură

Satisfăcător In mică 
măsură

Propuneri de alţi 
indicatori

Consideraţi  că  măsurarea 
performanţelor pentru serviciul de 
alimentare  cu  apă  potabilă  prin 
indicatorii  propuşi  în  proiect  este 
satisfăcătoare pentru faza la care 
se  află  România  în  procesul  de 
descentralizare a acestui serviciu?

Comentariul 2: În mare 
măsură

Satisfăcător In mică 
măsură

Propuneri de alţi 
indicatori

Consideraţi  că  măsurarea 
performanţelor pentru serviciul de 
ocupare  a  forţei  de  muncă  prin 
indicatorii  propuşi  în  proiect  este 
satisfăcătoare pentru faza la care 
se  află  România  în  procesul  de 
descentralizare a acestui serviciu?

Comentariul 3: În mare 
măsură

Satisfăcător In mică 
măsură

Propuneri de alţi 
indicatori

Consideraţi  că  măsurarea 
performanţelor pentru serviciul de 
locuinţe  sociale  prin  indicatorii 
propuşi  în  proiect  este 
satisfăcătoare pentru faza la care 
se  află  România  în  procesul  de 
descentralizare a acestui serviciu?

Comentariul 4: Lista serviciilor publice

Care  credeţi  că  sunt  serviciile 
publice  care  trebuie  să  fie 
asigurate cu prioritate pe bază de 
indicatori de performanţă?

     

Comentariul 5: Pe termen scurt 
(0-5 ani)

Pe termen mediu 
(6-10 ani)

Pe termen lung
 (11-15 ani)

Consideraţi  indicatorii  de 
performanţă  pentru  serviciile 
publice  descentralizate  pot  fi 
implementaţi  pe  următoarele 
perioade

Comentariul 6: Tehnologie 
specifică

Resurse 
umane

Resurse 
financiare

Alte motive

Consideraţi  că  termenul  de 
implementare  a  indicatorilor  de 
performanţă  pentru  serviciile 
publice  descentralizate  pot  fi 
afectat de următorii factori 



2.  Sistemul  de  control  şi  evaluare  în  vederea  comparării  performanţelor 
serviciului descentralizat 

Sunteţi  rugaţi  să  comentaţi  cum  acest  sistem  este  operaţional  in  Romania  în 
momentul de faţă. Vă mulţumim pentru cooperare!

Comentariul 1: În mare măsură Util In mică măsură

Consideraţi  util  ca  indicatorii  de 
performanţă  ai  serviciilor  publice 
să  fie  folosiţi  de  către  sistemul 
administrativ central şi local pentru 
a  se  putea  compara  asigurarea 
serviciilor  publice  pe  teritoriul 
Romaniei?

Comentariul 2: Lista serviciilor publice

Aveţi cunoştiinţă de un număr de 
servicii  publice  monitorizate 
/evaluate  în  prezent  prin  acest 
sistem?

     

Comentariul 3: Lista autorităţilor/organizaţiilor publice

Cunoaşteţi  care  este  autoritatea 
publică  sau  o  altă  formă  juridică 
care se ocupă cu monitorizarea şi 
evaluarea  serviciilor  publice  la 
nivel judeţean şi/sau naţional?

     

Comentariul 4: Lista serviciilor publice

Care  credeţi  că  sunt  serviciile 
publice  prioritare  care  trebuie 
legate  într-un  sistem  de 
monitorizare/evaluare?

     

Comentariul 5: Ministerul 
Administraţiei 
şi Internelor

Prefecturi Minister 
responsabil

Asociaţii ale 
autorităţilor 

locale
Credeţi  că  sistemul  de 
monitorizare/evaluare  poate  fi 
implementat la  unul  din 
următoarele niveluri

Comentariul 6: Tehnologie 
specifică

Resurse 
umane

Resurse 
financiare

Alte motive

Consideraţi  că  termenul  de 
implementare  a  sistemului  de 
monitorizare/evaluare  pentru 
serviciile  publice  descentralizate 
poate fi afectat de următorii factori 
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