Analiza și clasificarea funcțională bazată pe documente a activității Primăriei reprezintă o prelucrare
preliminară a informațiilor puse la dispoziția proiectului de către Beneficiar care permite reprezentarea
structurată a operațiunilor acestuia, bazată pe o metodologie proprie de clasificaree, prezentată în
continuare.

ABORDAREA SISTEMICĂ
În analiza și clasificarea funcțională a activtății unei organizații, cea mai bună abordare se bazează pe
teoria sistemelor.
Organizațiile nu sunt altceva decât sisteme


complexe,



intercontectate între ele,



alcătuite la rândul lor din subsisteme care îndeplinesc funcții.

Îndeplinirea funcțiilor de către subsisteme se realizează prin execuția de procese și proiecte.

Fig. 1: Organizația ca sistem

În această abordare, funcțiile standard pentru o instituție publică sunt:

Fig 2. Harta Funcțională - Funcțiile standard ale unei instituții publice

Întreaga organizație este structurată în patru mari categorii funcționale (numerotate ca mai jos în
clasificarea funcțională utilizată și în acest proiect):
1. Funcții de conducere
2. Funcții pe Lanțul principal al valorii (cele pentru care există organizația)
3. Funcții de Intrare-Ieșire și
4. Funcții Suport
La rândul lor, acestea cuprind:
1. Conducere
1.1. Conducere strategică – Planificare și dezvoltare organizațională, reglementare internă, adaptare
structurală și la schimbări
1.2. Conducerea operațiunilor – Managementul Proceselor, Programelor și Proiectelor
1.3. Managementul Resurselor Umane

2. Lanțul Principal al Valorii
2.1. Strategie și dezvoltare (pentru domeniul gestionat de Instituția Publică). Dacă aceasta este
Ministerul economiei atunci el definește strategia și dezvoltarea economică, dacă aceasta este o
primărie, ea gestionează Strategia și Dezvoltarea unei localități. În cazul unei Primării, în această
categorie fucțională vor intra: Procesul de elaborare și actualizare a Strategiei de Dezvoltare
Locală1 precum și toate procesele care gestionează implementarea măsurilor și proiectelor
prevăzute de SDL.
2.2. Reglementare: aici sunt clasificate toate procesele care conduc la elaborarea și aprobarea de
legislație și/sau alte acte normative aplicabile pentru Primărie și UAT.
2.3. Monitorizare și control: aici sunt clasificate toate procesele care îndeplinesc funcții de
monitorizare și control a domeniului administrat de instituția publică (nu cele interne care sunt
clasificate la 12 Conducerea operațiunilor)
2.4. Stimulare și reglare: aici sunt clasificate toate procesele care au ca efect intervenții de stimulare
sau reglare a activității domeniului gestionat (de la emiterea de avize, acorduri și autorizații până
la exploatarea / valorificarea patrimoniului propriu cu scopul stimulării sau reglării unui
subdomeniu al domeniului condus – dacă se cesionează un teren pentru un proiect economic e
stimulare economică, dacă se atribuie utilizarea unui teren pentru a realiza un parc atunci e
creșterea calității vieții, etc.)
2.5. Servicii publice specifice: aici intră toate celelalte procese care realizează servicii publice (se află
pe Lanțul Principal al Valorii) și care sunt specifice Primăriei.
3. Funcții de intrare-ieșire
3.1. Funcții de intrare
3.1.1. Achiziții (atât pentru necesitățile interne ale instituției publice cât și pentru domeniul
administrat)
3.1.2.Managementul relației cu Furnizorii (și gestiunea lanțului de aprovizionare): aici intră toate
celelalte activități realizate în relația cu furnizorii/prestatorii/executanții.
3.2. Funcții de ieșire
3.2.1.Relații Publice și comunicare
3.2.2.Managementul relației cu beneficiarii serviciilor publice – cetățeni, companii, societatea
civilă, comunitatea în ansamblul ei
3.2.3.Managementul relației cu alte autorități
3.2.4.Parteneriate, Managementul relației cu alți Factori Interesați (stakeholders).
4. Funcții suport
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4.1. Administrarea infrastructurii proprii (aici intră toate procesele de administrare pentru clădiri,
flota de mașini, alte active componente ale infrastructurii instituționale).
4.2. Administrare Buget, Financiar, Contabilitate (aici intră toate procesele de administrare a
bugetului (mai puțin cel de planificare care intră la 11 Conducere strategică) precum și cele care
gestionează și înregistrează operațiunile de natură financiar-contabilă.
4.3. Administrare sistem informatic și cunoștințe: aici intră toate procesele care asigură concepția,
dezvoltarea, administrarea și suportul pentru utilizatorii sistemului informatic. Tot aici intră
eventuale procese de administrare a informației structurate în cunoștință (de exemplu
administrarea site-ului Primăriei și administrarea intranetului Primăriei).
4.4. Servicii interne generale: aici sunt clasificate toate procesele care asigură îndeplinirea altor
funcții suport în organizație: servicii juridice, servicii de registratură, arhivă, secretariat, etc.

LANȚUL PRINCIPAL AL VALORII (văzut din perspectiva subdomeniilor administrate de o
Primărie)
Detalierea clasificării proceselor, proiectelor și măsurilor (SDL) de pe lanțul principal al valorii necesită un
nou criteriu de clasificare în adâncime. După o analiză atentă și aprofundată a opțiunilor s-a decis utilizarea
conceptului de SMARTCity așa cum a fost el definit cu un înțeles extins de Universitatea Tehnică din Viena
(http://www.smart-cities.eu/?cid=2&ver=4 )
Potrivit acestui concept, ”un oraș SMART este un oraș care înregistrează o performanță bună în 6 subdomenii cheie ale dezvoltării urbane, susținute de combinarea-exploatarea smart (inteligentă-ingenioasă)
a dotărilor și activităților unor cetățeni independenți, conștienți și capabili de auto-determinare.” (citatul
este preluat de pe site-ul menționat mai sus).
Cele 6 subdomenii cheie utilizate în clasificarea proceselor interne și a măsurilor/proiectelor incluse în SDL
sunt (toate SMART):
1. Guvernanță, al cărei nivel de performanță este definit prin următoarele criterii :
1.1. Conștientizare și activism politic
1.2. Realizarea performantă a serviciilor publice
1.3. Administrarea eficientă și transparentă
2. Economie, caracterizată de:
2.1. Spirit inovativ
2.2. Antreprenoriat
2.3. Un brand / o imagine valoroasă a orașului
2.4. Productivitate înaltă
2.5. O piață a muncii dinamică, diversificată și acoperind toate domeniile cheie cu competențe
adecvate

2.6. Integrare economică internațională
3. Mobilitate, caracterizată de:
3.1. Un sistem de transport local performant
3.2. Accesibilitate internațională
3.3. Infrastructură IT&C performantă pentru comunitate
3.4. Sustenabilitatea sistemului de transport
4. Un mediu înconjurător caracterizat de:
4.1. Absența poluării
4.2. Conștientizare ecologică la nivelul comunității
4.3. Managementul sustenabil al resurselor
5. Calitatea vieții, caracterizată prin:
5.1. Existența / accesibilitatea facilităților culturale și de divertisment/sport
5.2. Sistemul și condițiile de sănătate
5.3. Securitatea individului
5.4. Locuințe de calitate
5.5. Atractivitate turistică
5.6. Coeziune socială
6. Oameni, caracterizați prin:
6.1. Un nivel înalt de educație
6.2. Practicarea învățării pe tot parcursul vieții
6.3. Pluralitate și diversitate
6.4. Mentalitate deschisă
Schematic, îmbinarea clasificării funcționale de nivel 1 și 2 cu nivelul 3 asociat celor 6 subdomenii
SMARTCity sunt reprezentate în figura următoare:

DOCUMENTELE STRATEGICE ALE UAT

Fig. 3: Clasificarea proceselor de pe lanțul principal al valorii și respectiv a măsurilor propuse și
proiectelor din documentele de STRATEGIE dezvoltate în Harta Funcțională a Primăriei.
Practic, pe lanțul principal al valorii, procesele vor fi încadrate de exemplu la 24 Stimulare și Reglare și
clasificate mai departe în Stimulare și Reglare pentru Economie, Mobilitate, Mediu, Calitatea Vieții,
oameni (clasificarea nu este aplicabilă pentru Guvernanță). Similar pentru toate celelalte categorii.
Această clasificare va fi reluată / refăcută ulterior parcurgerii seriei de interviuri de identificare /
caracterizare pentru fiecare proces organizațional în parte, realizată în Etapa B a proiectului.

