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SINTEZA LUCRĂRII 

Managementul autorităților publice este într-o continuă provocare în fața necesității unei 

guvernări digitale moderne și sigure, ușor accesibilă de oriunde și oricând, capabilă de a 

reacționa eficient la schimbările complexe ale economiei actuale, aliniată la nevoile 

cetățeanului și susținută de dezvoltarea dinamică a tehnologiei informației. În acest context, 

evoluția tehnologiei în societatea informațională înscrie managementul administrației publice 

pe un traseu ce conduce eGuvernare spre mGuvernare. 



Teza de doctorat este rezultatul cercetărilor desfășurate de autor pe parcursul stagiului 

în cadrul Scolii  doctorale  de  Management, precum și a experienței în domeniul de referință 

al tezei, atât în calitate de manager în tehnologia informației cât și al securității cibernetice din 

administrația publică. 

 Obiectivul principal urmărit de autor este perfecționarea managementului serviciilor 

publice electronice din administrație atât la nivel strategic cât și operațional. Aceasta se 

finalizează cu o metodologie de evaluare a eficienței serviciilor publice furnizate cetățeanului 

sau mediului de afaceri, ce promovează trecerea de la eGuvernare la mGuvernare. Metodologia 

propusă în cadrul studiului de cercetare are ca suport  un evantai de probleme practice generate 

de realitatea economico-socială  din România 

Teza se adresează factorilor de decizie, cu precădere celor din cadrul autorităților 

publice care, implicați într-o economie digitală, doresc să participe la un proces de perfecționare 

a actului managerial circumscris activităților (ce privesc) de furnizare eficientă și transparentă 

a serviciilor electronice. 

Totodată, lucrarea de cercetare se adresează cercetătorilor, doctoranzilor și studenților din 

învățământul economic și tehnic. 

 

 

 

 


