INDICATORII DE PERFORMANŢA PENTRU EVALUAREA FILIALELOR JUDEŢENE ALE
ASOCIAŢIEICOMUNELOR DIN ROMÂNIA PENTRUANUL2008
Nr.
crt.
0
1

INDICATORUL
FORMULA DE CALCUL
1
CAPACITATEA
ORGANIZATORICĂ
(NCm : NCj) x 30

(46 :58) x 20 =15,86
2

CAPACITATEA
FINANCIARĂ
(Cî : Ct) x 50
(17.400 :20.500)x50 =42,44

3

CAPACITATEA
FUNCŢIONALĂ
A.G. ¾ (NCp : NCm) x Pa
C.D. ¾ (NCp : 5) x Pa
AG =( 45: 46) x4 = 3,91
CD = (9 : 5 ) x 3 + 0,4 = 5,8
3,91 + 5,8 = 9,71

EXPLICAŢII PRIVIND ABREVIERILE DIN FORMULA DE CALCUL
2
NCm= numărul comunelor din judeţ, membre ale A.Co.R;
NCj = numărul total al comunelor din judeţ.

Indice capacitate organizatorica = 15,86
Cî = cotizaţia încasată de la comunele din judeţ, membre ale A.Co.R;
Ct = cotizaţia de încasat, teoretic, de la comunele din judeţ.

Indice capacitate financiara = 42,44
NCp = numărul comunelor prezente la activităţile statutare;
NCm = numărul comunelor din judeţ, membre ale A.Co.R;
„5” reprezintă numărul comunelor dintr-un judeţ care alcătuiesc consiliul director;
Pa = punctajul care se acordă pentru participarea la activităţile statutare organizate în
perioada de referinţă ¾sesiuni ale adunării generale (A.G.) şi şedinţe ale consiliului
director (C.D.) ale filialei judeţene.
Pentru participarea la sesiunea adunării generale se acordă 4 puncte, iar pentru participarea la
şedinţa consiliului director se acordă 3 puncte; în cazul în care la şedinţe participă mai mult
decât cele 5 comune care alcătuiesc C.D., pentru fiecare comună participantă se adiţionează câte
0,1 puncte.

Indice capacitate functionala = 9,71
NOTĂ: Se însumează punctajele de la
fiecare activitate statutară

4

CAPACITATEA DE
MOBILIZARE
(NCp : 3) x Pa

(22 : 6 ) x3,91 = 14,34
(11 : 3 ) x 8 = 29,33
(11 : 3) x 6 + 0,8 = 22,80
29,33 + 22,80 + 14,34 = 66,47

NCp = numărul comunelor prezente la activităţile statutare organizate la nivel naţional;
„3” reprezintă numărul optim de comune dintr-un judeţ care ar trebui să participe la o activitate
organizată la nivel naţional;
Pa = punctajul care se acordă pentru participarea la activităţile statutare organizate în
perioada de referinţă ¾sesiuni ale adunării generale şi şedinţe ale consiliului director ale
A.Co.R..
Pentru participarea la sesiunea adunării generale se acordă 8 puncte, iar pentru participarea la
şedinţa consiliului director se acordă 6 puncte; în cazul în care participă mai mult de 3 comune,
pentru fiecare comună participantă se adiţionează câte 0,1 puncte.

Indice capacitate de mobilizare = 66,47

NOTĂ: Se însumează punctajele de la
fiecare activitate statutară

5

6

7

REALIZAREA PAGINII DE
INTERNET A FILIALEI
JUDEŢENE
(NCpi: 5) x 15
15puncte
REALIZAREA DE
ABONAMENTE
LA REVISTA
A
Allb
m
„A
lbbiin
innaaarrrooom
mââânnneeeaaassscccããã”
(NCAr : NCj) x 10
PREZENTAREA DE ARTICOLE
A
Allb
m
ÎN REVISTA „A
lbbiin
innaaarrrooom
mââânnneeeaaassscccããã”
5 puncte

NCpi = numărul comunelor care alcătuiesc consiliul director al
filialei judeţene
şi care au pagină de internet;
„5” reprezintă numărul comunelor dintr-un judeţ care alcătuiesc consiliul director al filialei
judeţene.

Indice realizare pagina de internet = 15

NCAr = numărul comunelor din judeţ care au abonament la revista „A
Albina
româneascã”;
NCj = numărul total al comunelor din judeţ.
Pentru un articol publicat în revista „A
Albina româneascã” se acordă 5 puncte filialei
respective.

I. Indicatorii de performanţă se determină numai pentru filialele judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România

care au personalitate juridică; pentru filialele judeţene care nu au dobândit personalitatea juridică punctajul este „0”.
II. Fiecare filială judeţeană întocmeşte raport semestrial care va conţine:
1. articolele cu referire la A.Co.R. şi/sau filiala judeţeană respectivă apărute în presa locală sau centrală;
2. implicarea în soluţionarea unor probleme specifice filialei judeţene respective sau unor membri ai A.Co.R.;
3. politicile publice locale şi/sau proiectele promovate la nivel judeţean/naţional/internaţional.

