
Rezumat 

Scopul prezentei teze a fost reprezentat de fundamentarea și elaborarea unor măsuri și 

propuneri pentru eficientizarea sistemului de management ce vizează atragerea fondurilor europene 

în domeniul dezvoltării capitalului uman din România. Demersul de cercetare a vizat atât o amplă 

trecere în revistă a literaturii de specialitate din aria temei de cercetare (fiind abordate trei tematici 

generale: managementul de proiect; istoria Uniunii Europene și a politicilor sale de coeziune; 

managementul fondurilor nerambursabile), o cercetare de nivel secundar asupra celor două programe 

operaționale prin care a fost și este asigurată dezvoltarea resursei umane, precum și o cercetare 

primară, prin intermediul metodei chestionarului (la care au participat cei mai importanți actori din 

implementarea acestor programe). 

Primul capitol al tezei a avut în vedere prezentarea celor mai importante concepte teoretice 

referitoare la tema abordată pe parcursul lucrării. Apreciem faptul că parcurgerea în mod științific a 

oricărei teme de cercetare presupune realizarea unei analize a ceea ce a fost cercetat în trecut în aria 

respectivei teme. Pe această bază, prezenta lucrare a debutat cu o detaliată analiză a celor mai relevante 

concepte, cunoștințe și organizații pentru tematica sistemului de management al fondurilor structurale 

și de coeziune din țara noastră. 

Pe parcursul celui de-al doilea capitol am procedat la evidențierea celor mai relevante aspecte 

cu privire la cadrul general de atragere și utilizare a fondurilor europene în România, atât în perioada 

de pre-aderare, cât și în perioada de după aderarea României la Uniunea Europeană. Continuând 

abordarea top-down stabilită în prezenta teză, capitolul a inclus prezentarea premiselor economice și 

sociale aflate la baza procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, a programelor de 

finanțare nerambursabilă disponibile până în anul 2007 și a programelor aferente celor două perioade 

post-aderare (2007-2013, respectiv 2014-2020). 

Al treilea capitol al tezei a avut în vedere prezentarea rezultatelor asociate unei cercetări 

secundare cu privire la programele operaționale dedicate dezvoltării resursei umane din România în 

cadrul celor două perioade de programare post-aderare. Acest demers a inclus o analiză a tuturor 

proceselor asociate cu implementarea unor programe de o complexitate ridicată – facem referire la: 

procesele de programare (pregătire) a acțiunilor din perioada de implementare; procesele specifice de 

implementare a programelor; procesele de control-evaluare a impactului atins de către programe. 

Considerăm că această abordare este cea corectă din punct de vedere științific întrucât înțelegerea 

programelor trebuie realizată prin abordarea tuturor proceselor din cadrul lor.  
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 Abordarea prezentată mai sus a putut fi realizată pe deplin în cazul Programului Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, având în vedere faptul că acesta a 

fost finalizat din perspectiva beneficiarilor în luna decembrie 2015 și, parțial, din perspectiva 

instituțiilor publice în luna martie 2017, odată cu transmiterea către Comisia Europeană a ultimei 

declarații de cheltuieli. Ambele momente au fost situate din punct de vedere temporal înainte de 

momentul redactării prezentei teze. În ceea ce privește Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

2014-2020, analiza s-a concentrat asupra documentelor de programare specifice, mult mai complexe 

decât cele asociate perioadei 2007-2013, precum și asupra primilor ani din implementarea 

programului. 

Al patrulea capitol al tezei de doctorat reprezintă esența cercetării realizate de autor în 

demersul dedicat perfecționării sistemului de management asociat fondurilor europene din România 

(în aria programelor pentru dezvoltarea capitalului uman). Afirmăm acest lucru întrucât analiza 

sistemului de management responsabil pentru gestionarea programelor dedicate capitalului uman a 

permis fundamentarea corectă a propunerilor de perfecționare a acestui sistem și atingerea potențială 

a obiectivelor POCU 2014-2020 și a viitorului program operațional din acest domeniu (post-2020), 

atât din perspectiva implementării tehnice, cât și din perspectivă financiară (a ratei de absorbție). 

Cel de-al cincilea capitol reprezintă finalul demersului științific dedicat fundamentării și 

elaborării unor propuneri de perfecționare a sistemului de management dedicat programelor 

operaționale pentru capital uman din România – pornind de la prezentarea generală a modului în care 

sunt gestionate fondurile europene structurale și de investiții în România, parcurgând ulterior în 

detaliu procesele asociate POSDRU 2007-2013 și POCU 2014-2020, din mai multe perspective ale 

stakeholderilor implicați, putem prezenta acum cele mai relevante propuneri pentru perfecționarea 

sistemului analizat pe parcursul acestei teze. În vederea închiderii ciclului logic de cercetare, acest 

capitol include măsurile de perfecționare propuse, luând în considerare cele mai profunde 

disfuncționalități prezentate anterior și evidențiază beneficiile implementării acestor măsuri, pornind 

de la ipoteza că acestea vor asigura implementarea corectă tehnică și financiară a programului 

operațional din perioada 2014-2020. 

În final, capitolul șase a reliefat cele mai importante concluzii ale cercetărilor derulate, precum 

și cele mai importante recomandări, contribuții personale ale autorului tezei, limitări ale abordării 

științifice utilizate, precum și o serie de perspective pentru continuarea acestui demers de cercetare. 
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