
Rezumat 

Scopul lucrării „Perfecţionarea Managementului Administraţiei Publice Locale” este 

acela de a  identifica modalitățile de îmbunătățire a calității procesului de management la nivel 

local prin intermediul fructificării teoriilor ştiinţifice, a implementării acestora la nivel practic.  

 

In primă fază a fost demarcat stadiul dezvoltării la nivel local pe zone geografice. A fost 

stabilit instrumentarul managerial, resursele financiare, materiale si umane, de care dispune o 

autoritate publică locală în condițiile inițierii procesului de descentralizare la nivel local ceea ce 

duce la stabilirea căilor de dezvoltare posibile pentru o autoritate publică locală, a fost încercată 

cuantificarea ingerinței politicului în administrația publică.  

Comunitățile locale s-au adaptat din mers transferului de abilitați și de resurse 

suplimentare necesare funcționarii  de la nivel central spre local date de descentralizare. 

Achizițiile efectuate fără baze riguroase de eficiență și eficacitate a cheltuirii banilor publici s-au 

transformat în scandaluri de corupție si multe investiții ineficiente – borduri supranumerare,  săli 

de sport și piscine olimpice în câmp, autostrăzi prăbușite etc.  Ponderea coloraturii politice la 

nivel de consiliu local, are de asemenea influență directă asupra atingerii mai rapide sau mai 

grele a obiectivelor managementului local. 

Impactul traversării crizei economice globale din perioada 2009-2014, și-a pus amprenta 

asupra aparatului executiv al administrației publice locale prin deciziile centralizate ca înghețarea 

salariilor și înghețarea posturilor. Percepția cetățenilor asupra eficacității funcționării aparatului 

administrativ local, a direcțiilor din subordinea acesteia, asupra funcționalității și eficientei 

acțiunilor primăriei s-a concretizat prin aplicarea unui chestionar la nivelul unei administrații 

publice locale reprezentative. 

  

O altă direcție de cercetare, a reprezentat-o studiul impactului implementării proiectelor 

derulate din finanțare nerambursabilă asupra perfecționării managementului la nivel local.  

Cuantificarea plusvalorii aduse de implementarea proiectelor de dezvoltare pe termen lung 

asupra comunitarilor locale, identificarea celor mai potrivite strategii de dezvoltare la nivel local, 

perfecționarea in timp a acestora pe baza experienței practice, va duce pe termen mediu la 

îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare la nivel local, in ceea ce privește satisfacția cetățenilor, 



reducerea timpului de răspuns la solicitări, sporirea eficienței activității aparatului propriu de 

execuție de la nivel local. 

Studiul de caz bazat pe analiza econometrică a impactului absorbției fondurilor 

nerambursabile prin proiecte cu finanțare FEN derulate prin PODCA asupra managementului 

local, relevă zonarea dezvoltării economice față de harta implementării proiectelor. Influența 

asupra creşterii calităţii sistemului, prin implementarea de instrumente moderne de management 

şi monitorizarea absolvirii cursurilor de perfecționare asupra eficienței personalului din 

administrație, găsirea căilor de dezvoltare pe termen mediu la nivel local prin implementarea 

unor strategii viabile de dezvoltare, duce la cuantificarea influenței implementării proiectelor 

asupra sistemului de management, și modalități concrete de măsurare prin găsirea unor seturi de 

indicatori specifici şi crearea capabilităţii de gestionare şi monitorizare a acestora.   

În concluzie, perfecționarea managementului local este o cerința intrinsecă a dezvoltării 

societății romanești în condițiile integrării europene, a dezvoltării autonomiei locale, un garant al 

succesului dezvoltării comunității locale. 
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